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Candidato-me ao Cargo de Diretor da
Faculdade de Ciência e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, com um
propósito claro: Garantir o caminho da
excelência para a FCT NOVA.

A FCT fez  um longo caminho com os
resultados  que  todos  reconhecem.
Para garantir o caminho da excelência
no  atual  contexto  muito  competitivo,
nacional  e  internacional,  precisamos
de fazer ainda mais.

Quero  contribuir  decisivamente  para
tornar  a  FCT  na  melhor  Escola  de
Ciências  e  Engenharia  do  país,
continuando  o  bom  trabalho
desenvolvido  nos  últimos  anos  e
inovando  a  todos  os  níveis  –
governação  e  gestão,  ensino,
investigação,  internacionalização  e
impacto na sociedade.

O objetivo que me coloquei e partilharei  com toda a futura equipa de gestão,
exige  muito  trabalho,  competência,  conhecimento  e  também  uma  grande
capacidade de mobilização de toda a Escola.

Baseio a minha proposta de governação em 5 eixos que considero essenciais: 

 Promover a excelência na preparação dos jovens engenheiros e 
cientistas.

 Dinamizar a produção de conhecimento científico com impacto.
 Aumentar a participação da FCT na sociedade.
 Promover uma escola motivada e mobilizada.
 Desenvolver o potencial do Campus da Caparica. 

Sou um candidato “da casa”. Entrei pela primeira vez no Campus da FCT NOVA em
Outubro de 1984, como caloiro da Licenciatura em Engenharia Informática. Aqui
concluí a licenciatura, em 1989, e depois o doutoramento em Informática, em 1993.



Depois de uns anos fora, voltei à FCT NOVA em 2000 e desde então tenho sido um
investigador empenhado em produzir conhecimento e um professor apaixonado
por transmitir esse conhecimento aos nossos estudantes. Fui ainda coordenador
da Licenciatura em Engenharia Informática,  coordenador do Mestrado Europeu
em Lógica Computacional, Presidente do Departamento de Informática, e Diretor
do  Centro  de  Inteligência  Artificial  (CENTRIA).  Há  6  anos  aceitei,  com  grande
entusiasmo e muita honra, o desafio, que me foi lançado pelo Prof. Dr. Fernando
Santana, de integrar a sua equipa como Subdiretor.

Este  percurso  permite-me  conhecer  profundamente  e  com  rigor  os  dossiers
essenciais para o futuro da FCT NOVA e, ao mesmo tempo, ter uma visão global e
integrada dos seus desafios e das suas enormes potencialidades.
Foi  baseado  nesta  experiência  acumulada  que  decidi,  há  cerca  de  um  ano,
manifestar a toda a Escola a intenção de me apresentar perante o Conselho da
Faculdade como candidato a Diretor da FCT NOVA. Desde então tenho vindo a
discutir as ideias com vários stakeholders e a construir, com um grupo cada vez
mais alargado de membros da comunidade da FCT NOVA e da sua envolvente,
um  programa  de  ação  que  garanta  o  caminho  da  excelência  que  todos
ambicionamos para a Escola.

Este novo desafio, que abraço com empenho e entusiasmo e para o qual darei o
meu melhor nos próximos anos, é o de continuar a servir a FCT, agora como seu
Diretor. 

Quem me conhece sabe que sou uma pessoa de diálogo e de consensos, que sou
capaz de agregar vontades e pessoas e de constituir e animar equipas. 

É, pois, com todos, sem exceção, que quero construir um futuro sustentável para a
FCT, garantindo assim o caminho da excelência! 

José Júlio Alferes
Maio de 2018



Desafio e Visão
Queremos  tornar  a  FCT  na  melhor  Escola  de  Ciências  e  Engenharia  do  país,
continuando o bom trabalho desenvolvido nos últimos anos, inovando a todos os
níveis  –  governação  e  gestão,  ensino,  investigação,  internacionalização,  e
impacto  na  sociedade  –  e  contribuindo  para  o  que  entendemos  dever  ser  a
missão da FCT NOVA:

Contribuir para o progresso científico e tecnológico através da geração de novo 
conhecimento com impacto na sociedade, e da preparação de jovens cientistas 
e engenheiros para liderar a inovação e a construção do futuro.

Promover a excelência na preparação dos jovens 
engenheiros e cientistas

 Promover  um  ensino  com  uma  sólida  formação  teórica  apoiada  numa
forte componente laboratorial, com participação na investigação científica
e complementado com formação em ambiente empresarial.

 Incutir  nos  estudantes  uma  atitude  de  abertura  e  espírito  crítico,  e
incentivar a autonomia no processo de aprendizagem.

 Apostar  na  formação  orientada  para  a  resolução  de  problemas  com
impacto na sociedade através de uma abordagem multidisciplinar.

 Garantir  uma  maior  internacionalização  dos  estudantes  através  do
incentivo à participação em formação no estrangeiro e do aumento do
número de estudantes internacionais.

Dinamizar a produção de conhecimento científico com 
impacto

 Promover  investigação  interdisciplinar  de  forma  a  responder  aos
problemas  reais  da  sociedade  e  às  exigências  do  financiamento
internacional.

 Captar  investigadores  e  estudantes  de  elevado  potencial  e  garantir  as
condições para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

 Aumentar  o  número  de  estudantes  pós-graduados,  envolvendo-os  no
desenvolvimento de projetos e na ligação do ensino com a investigação.



 Fornecer  aos  docentes  e  investigadores  o  apoio  logístico  necessário  à
preparação  de  propostas  e  à  gestão  de  projetos,  libertando-os  para  a
atividade de investigação.

Aumentar a participação da FCT na sociedade

 Reforçar a ligação ao mundo empresarial repensando a articulação entre
a  Faculdade,  o  Uninova,  NOVA.id.FCT  e  Madan  Parque,  e  promovendo  a
participação em Laboratórios Colaborativos.

 Promover  a transferência de conhecimento através da participação em
projetos IDT no âmbito dos sistemas de incentivos a empresas e do registo
de patentes.

 Desenvolver um portfólio de serviços avançados e de consultoria científica
e tecnológica.

 Promover  ações  de  responsabilidade  social  junto  da  comunidade,  com
vista  a  disseminar  a  cultura  científica  e  o  uso  responsável  e  ético  do
conhecimento.

Promover uma Escola motivada e mobilizada

 Garantir uma governação participada e transparente.
 Renovar o corpo docente de forma progressiva e sustentada, e assegurar

apoio no desenvolvimento da carreira, com vista a preparar a FCT para os
desafios do futuro.

 Estabilizar  um  quadro  de  funcionários  técnicos  e  administrativos
qualificado, clarificando as respetivas situações contratuais.



Desenvolver o potencial do Campus da Caparica

 Tornar  o  Campus  da  FCT  um  fator  de  escolha  para  estudantes  e
investigadores,  afirmando  as  suas  potencialidades  em  termos  de
qualidade de vida: localização, custo e interculturalidade.

 Consolidar a oferta cultural e aumentar a prática desportiva.
 Estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas da região, com

vista a melhorar as condições de vivência na envolvente do Campus para
a comunidade FCT.



A FCT NOVA hoje
Depois  de uma fase de criação  de uma Escola  nova,  depois  de uma  fase de
crescimento acentuado, depois de uma fase de consolidação de processos e de
infraestruturas, depois de uma fase de aumento da qualidade e reconhecimento
nacional  e internacional  da investigação científica,  a FCT NOVA está hoje com
uma maturidade como nunca antes tinha experimentado.

Nos últimos oito anos, após uma reforma substancial do modelo de governação
da Escola, com o Prof. Fernando Santana como Diretor, a FCT NOVA registou uma
grande evolução a todos os níveis.  Hoje somos uma Escola prestigiada no ensino,
na ciência,  na sua ligação à sociedade,  que se bate na “primeira divisão”  das
Escolas nacionais de Ciências e Engenharia, e que concorre com as boas Escolas
a nível internacional.

No ensino, temos uma oferta alargada de cursos de Ciências e Engenharias, de
graduação  e  pós-graduação,  reconhecida  a  nível  nacional.  Temos  algumas
marcas  distintivas  no  ensino,  potenciadas  pelo  Perfil  Curricular,  e  temos  um
ambiente  de  Escola,  entre  os  nossos  estudantes  e  nas  relações  estudante-
docente,  que  de  facto  faz  a  diferença.  Os  nossos  cursos  têm  uma  excelente
empregabilidade,  sendo  de  notar  que  a  NOVA  foi  este  ano  a  Universidade
portuguesa  com  maior  empregabilidade,  e  que  a  FCT  foi  uma  das  unidades
orgânicas da NOVA que mais contribuiu para tal.

Na investigação científica registamos uma evolução assinalável.  Somos hoje a
Escola nacional com o maior número de bolsas ERC, com um número crescente
de financiamentos por fundos europeus para investigação. O último exercício de
avaliação colocou-nos numa posição de destaque no panorama nacional, tendo
3 dos nossos centros obtido a classificação máxima de Exceptional (quando em
todas  as  Universidade  Portuguesas  apenas  9  centros  obtiveram  essa
classificação)  e tendo metade dos nossos centros obtido as classificações de
Exceptional ou Excellent (quando a nível nacional apenas 20% o conseguiram). A
nossa produção científica tem um impacto internacional crescente e de relevo,
que engloba cada vez mais a colaboração intersectores. 

Na  ligação  à  sociedade  temos  uma  projeção  cada  vez  maior  junto  da
comunidade,  incluindo junto dos jovens do ensino básico e secundário.  Temos
parcerias  estáveis  com  a  região  onde  nos  inserimos,  com  projetos  de
colaboração industrial e temos uma rede estabelecida de instituições associadas



(NOVA.id.FCT, Uninova e Madan Parque), que pode fornecer as bases para reforçar
e vir a fortalecer essa ligação.

O  nosso  Campus  tem  um  enorme  potencial  –  um  generoso  espaço  de  30
hectares,  zonas  verdes,  bons  equipamentos  laboratoriais  -  muito  próximo  de
Lisboa,  mas  também  da  praia  e  bem  servido  de  transportes.  Um  Campus
suficientemente próximo de Lisboa para que a nossa comunidade possa usufruir
da oferta da cidade e beneficiar da atratividade crescente que esta tem vindo a
adquirir,  mas sem  a penalização  do aumento do custo  de vida da  cidade de
Lisboa. Temos um Campus que convida a uma vivência universitária típica dos
grandes campus universitários das melhores universidades do mundo.

Os  nossos  estudantes  são  fantásticos,  com  um  espírito  de  comunidade  e
dinâmica de grupo muito especiais, que sabem “vestir a camisola” da FCT NOVA, e
que contribuem fortemente para a vida cultural e desportiva no Campus.

Somos hoje uma Escola com maturidade a todos os níveis. Pela primeira vez na
sua história  apresentam-se como candidatos a Diretor  pessoas que entraram
pela  primeira  vez  na  FCT  NOVA  com  18  anos,  acabados  de  sair  do  ensino
secundário. Tal circunstância, que é banal em qualquer Escola concorrente, nunca
antes tinha sido possível na nossa.

A  FCT  NOVA  está  no  bom  caminho!  Mas  isso  não  deve  ser  razão  para
descansarmos.  Pelo  contrário,  não  só  temos  a  enorme  responsabilidade  de
honrar esse legado como temos de o enriquecer e ganhar os desafios que agora
se colocam. Temos que Garantir o caminho da excelência!

Mas,  para  Garantir  o  caminho  da  excelência,  não  chega  saber  o  que  já  é
excelente.  Antes  de  apresentar  e  defender  o  nosso  Plano  de  Ação,  importa
identificar claramente as oportunidades para melhorar, e os principais desafios
que se colocam nas várias vertentes.

No Ensino
A FCT NOVA tem tido uma procura crescente, o que resulta no preenchimento a
100% das vagas do concurso nacional  de  acesso ao ensino superior,  com  um
índice de procura (candidatos em 1ª opção por vaga a concurso) de 116%, quando
há apenas 5 anos era de 78%. A média das notas de candidatura dos 1.100 jovens
colocados no ano passado foi muito boa – 15,67 valores, quando há 5 anos era de
14,55.  Ambicionamos  ainda  mais!  Quando  comparados  com  escolas



concorrentes, estes valores ainda estão abaixo dos da escola que lidera a nível
nacional, o que mostra que há espaço para melhorar. 

Também  nos  devemos  preparar,  desde  já,  para  uma  previsível  baixa  da
população em idade de ingresso na universidade. Nos próximos 4 anos prevê-se
um decréscimo ainda pouco acentuado,  de apenas 3%,  na população com 18
anos  de  idade.  Mas  a  partir  daí  esse  fator  acentua-se  significativamente,
passando para 12% e 23% nos dois quadriénios seguintes.

O Perfil Curricular, implementado de forma generalizada em toda a FCT NOVA no
ano  letivo  2012/13,  marcou  de  forma  indelével  a  nossa  oferta  educativa:  foi
reformulado o  calendário  escolar  com  a introdução  de  um período  intercalar
entre semestres, no qual foi introduzida uma oferta curricular de competências
transversais,  que é da maior importância na formação dos nossos estudantes.
Para  tal  foi  necessário  encurtar  o  período  de  exames  e,  consequentemente,
implementar  um  modelo  de  avaliação  que  permitisse,  a  qualquer  estudante,
concluir  a  sua  avaliação  até  ao  último  dia  de  aulas  de  cada  semestre.  Este
modelo  de  avaliação  contínua  teve  um  impacto  muito  positivo  na  eficiência
formativa, tendo a taxa de aprovação global na FCT NOVA aumentado 17 pontos
percentuais nos últimos 5 anos.

Apesar dos bons resultados, também aqui há espaço para melhoria. Alguns dos
aspetos importantes do Perfil Curricular idealizados no início, nomeadamente no
que  se  refere  à  internacionalização  e  à  promoção  do  estudo  em  autonomia,
ainda estão longe de ser cumpridos.

A  internacionalização,  é  cada  vez  mais  uma  dimensão  importante  do  ensino
superior de excelência. No entanto, ainda somos uma Escola pouco internacional
no ensino, com um número apenas residual de estudantes estrangeiros a fazer
todo  um  curso  connosco,  e  mesmo  os  estudantes  de  mobilidade  (Erasmus)
representam  menos  de  3%  do  total.  Acresce  que,  menos  de  10%  dos  nossos
estudantes  têm  alguma  experiência  de  mobilidade  internacional  ao  longo  de
todo o curso.

E  precisamos  de  aumentar  significativamente  o  estímulo  à  autonomia  dos
estudantes. Temos uma formação com uma carga horária presencial muito alta,
quando comparado com as melhores universidades a nível internacional, o que
não  promove  nem  deixa  espaço  para  o  desenvolvimento  da  autonomia  dos
estudantes.  A  carga  horária  semanal  média  de  aulas  presenciais  dos  nossos
cursos de 1º ciclo (Licenciaturas e primeiros 3 anos de Mestrados Integrados) é de



24,12 horas, quando, por exemplo, a carga média semanal de cursos semelhantes
aos nossos no Imperial College é de 15,96 horas.  Mesmo nos Mestrados, onde o
ensino deveria dar mais espaço para o estudo autónomo, a carga média, antes
do período da dissertação, é ainda de 22,46 horas.

Além disso, conjugado com a avaliação contínua, este modelo parece acabar por
gerar  um  elevado  cansaço  nos  estudantes,  constatado  pelos  estudantes,
docentes e até pelo nosso Gabinete de Apoio Psicológico e Aconselhamento.

Na Investigação
Registamos avanços assinaláveis na qualidade e quantidade dos resultados de
investigação.  No  entanto,  estes  avanços  não  têm  sido  acompanhados  dos
mecanismos  de  apoio  logístico  necessários  à  gestão  deste  trabalho  de
investigação,  apesar  de  termos  um  gabinete  de  apoio  à  investigação,
essencialmente alojado na NOVA.id.FCT, com pessoal administrativo competente.
A  perceção  geral  é  que  o  apoio  é  insuficiente  para  o  volume  e  tipologia  de
projetos  que  há  a  gerir,  fazendo  com  que  se  percam  oportunidades  e  se
sobrecarreguem os investigadores com tarefas burocráticas. Acresce que muitos
destes funcionários têm vínculos laborais inadequados, como se detalha abaixo,
no ponto relativo aos recursos humanos.

A precariedade do vínculo laboral também se faz sentir entre os investigadores
não docentes.  Embora se entenda que,  numa Universidade,  a maior parte dos
investigadores deve ser docente do quadro da Escola, consideramos que devem
existir  sempre  alguns  investigadores  não  docentes,  especialmente  recém
doutorados. Acontece que, por impossibilidade de contratação de docentes para
os quadros  da  Escola  durante largos  anos,  aliado a uma  política  nacional  de
aumento  de  bolsas  de  investigação  e  outros  contratos  precários  para
investigação,  o  número  de  investigadores  com  vínculos  precários  aumentou
significativamente,  alargando-se  a  investigadores  que  passaram  há  muito  o
estatuto de recém doutorado. Estão hoje associados à FCT NOVA e às instituições
associadas, 59 bolseiros de pós-doutoramento e 36 investigadores sem vínculo
permanente. Apesar desta situação estar a sofrer uma alteração significativa, por
via  da  atual  política  governativa  de  incentivo  ao  emprego  científico,  importa
seguir de perto a sua implementação, sob pena de, no final,  ficarmos com um
quadro  muito  desequilibrado  entre  setores  e  com  um  número  excessivo  de
investigadores não docentes, para aquilo que entendemos ser adequado para
uma Universidade e para aquilo que é sustentável a médio e longo prazo.



Os avanços notáveis registados na investigação também se ficaram a dever a
uma política potenciada pela introdução de um regulamento de avaliação do
desempenho dos docentes, que incentiva à produção de trabalho nesta vertente.
Com esta medida  conseguiu-se que muitos  docentes,  que antes  tinham uma
produção  científica  apenas  residual,  começassem  a  ter  uma  produção
considerável.  Mas,  também  aqui,  há  espaço  para  melhoria,  pois  ainda  há  um
número  considerável  de  docentes  com  pouca  produção  científica  e  com
dificuldade em a retomar, por falta de enquadramento.

Na Ligação à Sociedade
Nos  últimos  anos  a  FCT  NOVA  teve  uma  evolução  notável  na  forma  com  faz
passar  a  sua  mensagem  para  a  sociedade.  Graças  a  uma  Divisão  de
Comunicação  renovada,  e  ao  empenho  de  vários  docentes  e,  também,
estudantes,  a  Escola  é  hoje  vista  pela  sociedade  de  forma  completamente
diferente, tendo a marca FCT NOVA conseguido afirmar-se a nível nacional.

Iniciativas como a ExpoFCT, que traz todos os anos ao nosso Campus mais de
5000 estudantes do ensino secundário,  a  FCT Challenge (com duas edições e
propostas de projetos envolvendo cerca de 400 alunos do secundário), o Coding
Fest  e  a  Hora  do Código (que envolveu a  participação  de 813  escolas  a  nível
nacional),  os  Embaixadores  FCT  e  a  iniciativa  Vem  Ver  (que  trouxe  à  FCT  1136
alunos  do  secundário  ao  longo  do  ano),  o  número  crescente  de  atividades
Ciência Viva, a par de uma presença crescente nas redes sociais, vieram mudar a
forma como os jovens (potenciais futuros estudantes da FCT NOVA) olham para
nós. O aumento da atratividade da nossa oferta educativa não será alheio a estas
iniciativas.

No entanto, as atividades de investigação da FCT NOVA não tiveram um aumento
de  visibilidade  idêntico  ao da  oferta  educativa.  Apesar  da  disponibilidade  dos
nossos docentes e investigadores para difundir os resultados da sua investigação
e disseminar a cultura científica, a sua participação e.g. em debates sobre ciência
e  a  sua  presença  nos  meios  de  comunicação  social,  não  está  ao  nível  da
excelência da investigação que aqui desenvolvemos. 

A FCT NOVA dispõe de 3 instituições na sua órbitra que têm por missão potenciar a
ligação às empresas ao mundo empresarial:

A  Nova.id.FCT  é  uma instituição privada  sem fins  lucrativos  com o objetivo  de
agilizar a gestão de projetos de investigação e de transferência de conhecimento
e  é  através  dela  que  têm  sido  canalizados  os  projetos  de  transferência  de



conhecimento com a participação de docentes e investigadores da FCT NOVA,
bem como vários projetos e centros de investigação.  Mas,  fruto de problemas
recentes, foi criada uma situação que está a colocar obstáculos à gestão ágil que
se pretendia. Esta situação parece estar em vias de resolução, mas, hoje, há que
reconhecer que a Nova.id.FCT não está a funcionar bem e, se nada for feito, corre-
se o risco de vir a deixar de cumprir os objetivos para que foi criada.

O Uninova – Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias foi criado com o
objetivo  de  estabelecer  uma  interface  entre  a  Faculdade  e  as  empresas.  No
entanto, esse objetivo tem vindo a perder-se com a saída de vários associados
privados.  Além  disso,  atualmente,  apenas  duas  das  áreas  científicas  e
departamentos  da  FCT  NOVA  interagem  com  o  Uninova.  Em  contrapartida,  o
Uninova tem tido um sucesso assinalável na angariação e desenvolvimento de
projetos Europeus, sendo que à maior parte deles, estão associadas empresas.

Com  a  maior  orientação  do  Uninova  para  o  desenvolvimento  de  projetos
Europeus,  há  atualmente  alguma  sobreposição  entre  as  missões  deste  e  da
NOVA.id.FCT  fazendo  com  que,  por  vezes,  não  seja  claro  para  os  docentes,
investigadores,  e  para  os  próprios  parceiros  externos,  como  e  com  qual  das
instituições devem interagir. 

Esta sobreposição veio alargar-se à própria FCT NOVA que, com a passagem da
Universidade NOVA a fundação, passou a constituir uma terceira alternativa para
uma gestão de projetos ágil.

O Madan Parque opera como incubadora de empresas de base tecnológica e
resulta de uma associação entre a FCT NOVA e a Câmara Municipal de Almada.
Beneficiando da proximidade física da Faculdade, a poucos metros do Campus,
pretende  não  só  atrair  empresas  que  vejam  vantagem  na  colaboração  com
estudantes,  docentes  e  investigadores  da  FCT  NOVA,  como  fornecer
infraestruturas e serviços de apoio adequados para que estes possam criar as
suas próprias empresas. Mas o número de estudantes que efetivamente criam
empresas no Madan Parque está muito aquém do desejado.

Nos Recursos Humanos
A  FCT  NOVA  vai  deparar-se,  em  breve  e  pela  primeira  vez,  com  o  desafio  da
renovação substancial do seu quadro de pessoal docente.

O  atual  quadro  tem  hoje,  à  semelhança  do  que  acontece  noutras  Escolas
nacionais, uma idade média considerável – a idade média dos docentes da FCT



NOVA é hoje  de 53 anos,  tendo cerca  de 20% dos docentes,  60  ou mais  anos.
Acresce  que,  pela  forma  como  a  Escola  se  desenvolveu  (com  crescimentos
setoriais muito significativos em curtos espaços de tempo),  temos um número
considerável de docentes nos departamentos com idades muito semelhantes. Se
nada fizermos, chegará um momento em que boa parte dos docentes de cada
departamento  irá  passar,  simultaneamente,  à  aposentação.  Felizmente,  esse
momento não é o mesmo para todos os departamentos da FCT NOVA, pois nem
todos cresceram da mesma forma e ao mesmo tempo. Além disso, este é um
problema que só se agudizará a partir de 2021.

Mas é neste próximo quadriénio que temos que atuar, sob pena de comprometer
uma  transição  geracional  sustentada,  sem  a  qual  se  porá  em  causa  a
continuação da afirmação da escola quem tem sido feita na FCT NOVA, que é
uma marca importante.

O necessário rejuvenescimento do pessoal docente é também uma oportunidade
para resolver alguns desequilíbrios entre os vários setores da FCT NOVA. A forma
como a Faculdade foi crescendo ao longo dos anos, as dinâmicas de procura e
desenvolvimento  das  diferentes  áreas  científicas,  e  a  impossibilidade  de  fazer
acompanhar essas dinâmicas de ajustes na dimensão do quadro de pessoal,
criaram um quadro de pessoal, docente e não docente, desequilibrado face às
necessidades de cada setor. O rácio de docentes por estudante a tempo integral,
em cada setor, varia desde os 5,1 até aos 16,9. Ou seja, há setores que dispõem de
mais de 3 vezes mais recursos docentes por cada estudante que outros, o que,
para além das óbvias dificuldades que coloca aos setores com os rácios mais
altos, faz crescer um sentimento de injustiça na distribuição do trabalho.

Para ter uma Escola motivada, é essencial que cada um sinta que o seu esforço e
o mérito do seu trabalho são recompensados. As iniciativas dos “concursos de
mérito”, que tiveram lugar em 2011 e em 2017, vieram mostrar que é possível, com
métricas  apenas  baseadas  no  mérito  do  trabalho  de  cada  um  e  com  uma
avaliação independente, valorizar as pessoas e permitir que progridam nas suas
carreiras.  Contribuíram  também,  de  forma  substancial,  para  aproximar  a
estrutura do quadro de pessoal docente das proporções desejáveis de ter 1 Prof.
Catedrático para cada 2 Prof. Associados e 3 Prof. Auxiliares.  Na soma das duas
iniciativas foi possível promover 20 docentes à categoria de Prof. Catedrático e 49
docentes à categoria de Prof. Associado.

No entanto, estas iniciativas foram sempre encaradas como ações isoladas, sem
qualquer horizonte de previsibilidade. Cada uma delas parece ter sido percebida



por cada docente como uma “oportunidade única” de progressão na carreira, o
que  criou  tensões  e  “urgências”  injustificadas  na  submissão  de  candidaturas.
Acresce que estas iniciativas não foram antecedidas de uma preparação dos
candidatos, em especial dos mais jovens, na forma de orientar o seu trabalho ao
longo dos anos com vista ao sucesso na sua carreira e, consequentemente, ao
sucesso nestes concursos.

Relativamente ao pessoal  não docente  deparamo-nos com uma situação em
que um número elevado dos que prestam apoio administrativo ao ensino e à
investigação, têm vínculos laborais muito precários e desadequados às funções
que  desempenham  na  Escola.  Resultante  de  um  período  longo  em  que  foi
impossível  contratar  funcionários,  esta  situação  tem  efeitos  negativos  na
rotatividade de pessoal competente, e sobretudo, na sua motivação ao longo de
muitos anos já passados.

O mesmo acontece relativamente aos investigadores não docentes,  tal  como
referido anteriormente.

Na Governação
A  reformulação  dos  Estatutos  da  FCT  NOVA,  feita  no  seguimento  do  Regime
Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), levou a alterações de fundo no
modelo de governação da Escola.

Esse modelo, muito mais centrado no Diretor e num Conselho Executivo alargado,
com os Presidentes de Departamento entendidos como elementos da direção
junto  a  cada  um  dos  setores,  permitiu  melhorias  significativas  na  gestão  da
Escola. Em particular, permitiu que a FCT NOVA seja hoje uma Escola mais unida,
com objetivos e interesses globais  baseados nas suas várias  valências,  e  não
uma federação de setores, cada um defendendo interesses próprios.

Em contrapartida, esta forma de governação levou a que um número significativo
de docentes e investigadores se sentisse desligado da gestão e dos processos de
decisão da Escola.

O sentimento de distância aos centros  da governação veio  a reforçar-se nos
anos em  que a  FCT  NOVA foi  sujeita  a  cortes  orçamentais  significativos.  Com
efeito, estes cortes obrigaram a Direção a tomar medidas urgentes de contenção
de custos que passaram, entre outras coisas, por uma centralização do controlo
orçamental e por uma gestão casuística da afetação de recursos.



Essa centralização levou a que os docentes e investigadores se sentissem ainda
mais  afastados dos processos de decisão.  Mesmo para despesas correntes,  a
decisão parecia longínqua e nem sempre as regras que levavam a que certas
decisões de recursos fossem ou não tomadas, eram claras.

No Campus
O Campus da FCT NOVA oferece excelentes condições para a vida universitária.
Também  aqui,  fruto  dos  cortes  orçamentais  que  se  fizeram  sentir  de  forma
acentuada durante os últimos anos, não houve um investimento adequado na
manutenção  das  infraestruturas.  Hoje  são  notórios  alguns  problemas  de
degradação e também de envelhecimento do mobiliário. Além disso, não existe
uma  política  concertada  de  sustentabilidade  ambiental  do  Campus.  Esta
situação, a manter-se, pode fazer com que o nosso Campus, que tem tudo para
ser  um  fator  de  atração  de  estudantes  e  investigadores,  não  consiga  esse
objetivo.

Para que o Campus e a sua localização sejam um fator de atração, há que não
descurar  outros  aspetos,  para  além  da  sua  manutenção.  Apenas  1/4  dos
estudantes que constituem a nossa população é oriundo da Península de Setúbal.
Os  restantes  dividem-se,  quase  em  partes  iguais,  entre  Lisboa  e  arredores  (a
norte), e o resto do país. Apesar de haver um grande número de estudantes que
tem  que  se  deslocalizar  para  próximo  do  Campus,  não  existe  uma  oferta  de
habitação coordenada para os acolher. A residência universitária é claramente
insuficiente e a restante oferta é dispersa,  não havendo qualquer controlo por
parte  da Faculdade sobre a mesma,  quer  em termos de quantidade,  quer de
qualidade. Menos ainda existe, nas imediações do Campus, uma oferta apetecível
de habitação que possa apelar a um número significativo de estudantes, que se
deslocam todos os dias dos arredores, para que venham morar para perto do
Campus durante a semana, ou que possa facilitar o alojamento de estudantes
estrangeiros.

O acompanhamento do ensino universitário pela prática desportiva é, em todo o
mundo, um fator de atração para estudantes e investigadores. O Campus da FCT
NOVA  dispõe  de  alguns  equipamentos  desportivos,  mas  que  são  insuficientes
para as necessidades das equipas desportivas dos estudantes, não permitindo,
por isso, promover uma oferta de vida desportiva saudável.





Programa
A missão e a visão definem para onde se quer conduzir a Escola e devem guiar, no
dia-a-dia, as decisões e a gestão da FCT NOVA. Em conjunto constituem a base
fundamental da política e estratégia de governação da Escola, e é com elas que
nos comprometemos.

Mas, num Plano de Ação de uma candidatura a Diretor, não basta definir o que se
pretende para a Escola. É também fundamental dar indicações claras de como,
face à atual situação, se pretende contribuir para atingir a visão e prosseguir a
missão da Escola.

Este “como” faz-se certamente através de um conjunto de medidas e ações a
desenvolver  durante  o  próximo  quadriénio,  mas  não  se  esgota  num  conjunto
predefinido  e  limitado  de  medidas.  No  estilo  de  governação  aberta  que
prometemos implementar - apelando à contribuição de toda a comunidade da
FCT NOVA - há que ter linhas claras de atuação e estar disponível para escutar e
definir os detalhes de cada medida, em cada momento.

O  que  se  apresenta  nesta  seção  é  uma  linha  clara  de  atuação,  em  que
destacamos algumas medidas e ações, mas que não se esgota aqui.

Por  conveniência,  o  Programa  está  organizado  de  acordo  com  os  5  eixos  de
atuação definidos na Visão. Ressalva-se, no entanto, que algumas das medidas
propostas podem contribuir para mais do que um eixo. Com efeito, nem sempre
as linhas de atuação são compagináveis com a arrumação dos eixos principais
da missão de uma Universidade.

Numa Universidade, a missão de produção de conhecimento não pode nunca ser
vista  de  forma  desligada  da  sua  transferência,  quer  seja  a  transferência  de
conhecimento  transmitindo-o  a  jovens  estudantes  em  formação,  quer  seja  a
transferência  para  o  tecido  empresarial  ou  para  a  sociedade  em  geral.  Da
mesma forma,  não faz sentido desligar a produção do conhecimento e a sua
transmissão da mobilização e motivação dos docentes e investigadores (que o
produzem e transmitem), dos estudantes (a quem o conhecimento se destina) e
dos funcionários (que dão o apoio logístico e administrativo fundamental para
que  investigadores,  docentes  e  estudantes  se  possam  focar  naquilo  que  é
essencial  à  sua  função).  A  motivação  e  produtividade  das  pessoas  depende,



certamente, das condições materiais do espaço onde trabalham e estudam, bem
como da sua envolvente.

As linhas de atuação não se esgotam em medidas ou ações novas. É importante
inovar, mas, na fase em que a FCT NOVA se encontra, é igualmente importante
consolidar  o  que  de  muito  bom  se  tem  feito.  A  FCT  NOVA  já  se  encontra  no
caminho da excelência. Garantir esse caminho, significa consolidar e inovar onde
necessário.



Promover a excelência na preparação dos jovens 
engenheiros e cientistas

 Promover um ensino com uma sólida formação teórica apoiada numa 
forte componente laboratorial, com participação na investigação científica
e complementado com formação em ambiente empresarial.

 Incutir nos estudantes uma atitude de abertura e espírito crítico e 
incentivar a autonomia no processo de aprendizagem.

 Apostar na formação orientada para a resolução de problemas com 
impacto na sociedade através de uma abordagem multidisciplinar.

 Garantir uma maior internacionalização dos estudantes através do 
incentivo à participação em formação no estrangeiro e do aumento do 
número de estudantes internacionais.

A  introdução  do  Perfil  Curricular  FCT  no  ano  letivo  2012/13  marcou  de  forma
indelével  a nossa oferta educativa,  aproximando-a da visão que se apresenta
para  a  promoção  da  excelência  na  preparação  de  jovens  profissionais  de
engenharia e ciência, com vista a liderar a construção do futuro. Com ele temos
percorrido  um  caminho  sustentado  de  aproximação  a  este  ideal  de  projeto
educativo.  Somos  uma  Escola  que  dá  uma  formação  de  base  muito  sólida  e
exigente e  tal  é  amplamente reconhecido  pela sociedade.  Somos uma Escola
reconhecida pela sua formação prática,  laboratorial  e com ligação ao mundo
real.  Somos  uma  Escola  reconhecida  por  uma  grande  proximidade  entre  os
estudantes, docentes e investigadores e onde se vive um ambiente muito próprio
e  especial.  Somos  uma  Escola  com  preocupações  de  responsabilidade  social,
com várias associações dinamizadas por estudantes, docentes, investigadores e
funcionários. Demos passos importantes na aproximação ao mundo empresarial
(com  cerca  de  800  estágios  de  estudantes  todos  os  anos  em  empresas),  na
aproximação,  desde  o  início  da  formação,  à  investigação  científica,  na
preparação dos estudantes para a inserção na sociedade e no fomento de um
espírito aberto e crítico e com valores humanistas.

No passado ano letivo formaram-se os primeiros Mestres que só conheceram a
FCT  NOVA  com  o  Perfil  Curricular  já  em  funcionamento.  É  altura  para,  não
alienando este ativo, fazer um balanço que vá para além da monitorização anual,
determinando o que há a melhorar e, de seguida, implementar essas melhorias. É
um balanço que tem, obrigatoriamente, que ser alargado a toda a comunidade
da FCT NOVA.



Além  disso,  condicionantes  externas  poderão  obrigar  a  que  este  balanço  e  a
implementação das consequentes melhorias, se tenham que fazer logo no início
do  mandato  da  próxima  direção.  Com  efeito,  foi  já  colocado  à  discussão um
projeto  legislativo  que,  na  prática,  impede  que  os  cursos  de  engenharia
continuem  a  funcionar  como  Mestrados  Integrados.  Se  esse  projeto  se
transformar em Decreto-Lei, como tudo indica, a FCT NOVA terá que reformular,
num prazo de menos de um ano, todos os seus 11 cursos de engenharia.

É, pois agora e num curto prazo, que há que atuar nesta frente e estabelecer as
bases para uma consolidação e reformulação do nosso Perfil Curricular.

O Perfil Curricular e a Avaliação Contínua
✔ Manter a avaliação contínua, mas com alterações na forma operacional.
✔ Rever o Regulamento de Avaliação,  simplificando-o e orientando-o mais

por princípios e menos por procedimentos.
✔ Dotar  as  Comissões  Pedagógicas  dos  cursos  de  mais  autonomia  para

implementação dos princípios da avaliação contínua e monitorização da
carga de trabalho.

✔ Instituir o Conselho Pedagógico como entidade de recurso, que zela pela
observância dos princípios da avaliação contínua. 

A oferta curricular de competências transversais é feita num período intercalar,
entre os semestres letivos.  Para conseguir espaço para o período intercalar foi
necessário encurtar o período de exames e, consequentemente, implementar um
modelo  de  avaliação  que  permitisse  a  qualquer  estudante  concluir  a  sua
avaliação até ao último dia de aulas de cada semestre.
  
Esta forma de avaliação contínua é, pois, uma peça fundamental para que o Perfil
Curricular seja possível. Acresce que, como anteriormente referido, a introdução
da  avaliação  contínua  concorreu para  a melhoria  significativa  dos resultados
académicos dos estudantes.

Assim, parece claro que a avaliação contínua é de manter. É de manter, mas com
alterações na forma operacional.

De início, por não haver experiência generalizada nesta forma de avaliação, foi
necessário impor regras muito estritas. Temos hoje um Regulamento de Avaliação
muito complexo e detalhado. Com a experiência adquirida nestes anos, quer por
estudantes quer por docentes, não se afigura necessário continuar com regras
tão estritas e detalhadas. Mais, algumas dessas regras, que são iguais para todos



os  cursos,  limitam  a  flexibilidade  na  coordenação  dos  vários  momentos  de
avaliação ao longo do semestre.

Há que rever o Regulamento de Avaliação, simplificando-o, mas mantendo um
conjunto de princípios base que garantam que todos os estudantes possam ter a
sua avaliação concluída no último dia de aulas do semestre.
Essa revisão deve dotar as Comissões Pedagógicas dos cursos de maior poder
efetivo  na  definição  e  controlo  das  formas  de  avaliação  das  várias  Unidades
Curriculares de cada curso, tendo sempre em conta a carga de trabalho global
dos estudantes em cada período. Deve haver mecanismos de monitorização da
carga real de trabalho e uma preocupação, alargada a todos os docentes, para a
deteção de casos de potenciais problemas de cansaço excessivo, a articular com
o Gabinete de Apoio Psicológico e Aconselhamento.

O Conselho Pedagógico deverá zelar para que os princípios de base da avaliação
e de uma carga adequada de trabalho sejam assegurados,  e funcionar como
entidade de recurso.

Promoção da autonomia e de espírito crítico e aberto
✔ Reduzir  o  número  de  horas  de  aulas,  sem  prejuízo  da  componente

laboratorial.
✔ Envolver  estudantes  mais  avançados,  em  especial  de  3º  ciclo,  na

componente pedagógica.
✔ Rever  o  Regulamento  de  Prestação  de  Serviço  dos  Docentes  e  o

Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes na vertente de
docência, no sentido de ambos refletirem melhor o esforço dos docentes e
de incentivar a introdução das melhores práticas pedagógicas.

Um dos pilares da proposta inicial do Perfil Curricular era o de ter um ensino que
fomentasse uma maior autonomia dos estudantes e que, para isso, se diminuísse
a  carga  horária  presencial.  No  entanto,  na  sua  implementação,  este  pilar  foi
pouco desenvolvido.
Entendemos  que,  estando  agora  estabilizados  os  outros  aspetos  do  Perfil
Curricular, é tempo de tratar este tema.

A promoção da autonomia deve passar por uma redução das horas de aulas
presenciais, e por um envolvimento no ensino de estudantes mais avançados, em
especial de 3º ciclo, na prática de resolução de problemas, tirar dúvidas, etc. Essa
redução deve ser feita de forma muito cuidada, pois não deve de forma alguma
ser posta em causa a componente laboratorial do nosso ensino.



O  envolvimento  no  ensino  de  estudantes  em  fases  mais  avançadas  é  uma
prática comum nas Universidades a nível internacional com as quais nos temos
de  comparar,  por  exemplo  com  a  existência  generalizada  de  TAs  (Teaching
Assistants) e Graders, que fazem parte integral da formação de estudantes de 3º
ciclo que pretendam enveredar por uma carreira académica.

Um ensino com um menor número de aulas, com apoio de estudantes avançados
e mais espaço para autonomia, obriga a uma mudança significativa na forma de
o organizar, que, para funcionar bem, deve ser acompanhada de incentivos aos
docentes. Esta forma de ensino pode, também, libertar horas de docência com
benefícios para outras vertentes, como à frente se detalha.

É, assim, necessário rever o Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes, e
o  Regulamento  de  Avaliação  de  Desempenho  dos  Docentes  na  vertente  de
docência que,  atualmente,  se baseiam em grande parte  no número de horas
presenciais em aulas tradicionais.

Estes  dois  regulamentos  constituem  também  um  obstáculo  à  introdução  de
novas  práticas  pedagógicas.  A  sua  revisão  deve  contemplar  e  incentivar  a
introdução de práticas pedagógicas que façam um maior uso de ferramentas
digitais e multimédia e que promovam, nos estudantes, um espírito mais crítico e
aberto. Com o incremento do uso destas ferramentas poderemos considerar a
criação de um pequeno conjunto de cursos à distância, em especial cursos de
especialização  e  pós-graduação.  Esses  cursos  deverão  seguir  um  modelo  de
frequência gratuita, como um contributo para a sociedade, mas com certificação
paga.

Para  que  a  adaptação  a  novas  práticas  pedagógicas  possa  ser  efetiva,  é
desejável  ter  meios  para  dar  formação  pedagógica  a  docentes  que  dela
necessitem. Esta necessidade de formação pedagógica é ainda mais premente
em docentes no início da sua carreira.  A formação pedagógica dos docentes
mais jovens far-se-á sempre através da sua inserção em equipas docentes com
colegas  mais  experientes,  que  transmitam  esse  conhecimento.  Mas  deve-se
equacionar a hipótese de ter mais algum apoio de formação pedagógica. A este
respeito,  devemos sempre que possível  associar-nos à plataforma NovaForma
(que se detalha melhor abaixo), que está a começar a ser construída pela Reitoria
da NOVA. 



Formação orientada para a resolução de problemas com impacto na 
sociedade

✔ Analisar de forma crítica a atual oferta do período intercalar e adaptá-la
quando necessário.

✔ Aumentar a importância de unidades curriculares de projeto, com carácter
integrador, claramente orientadas à resolução de problemas concretos, e
que cruzem vários saberes.

✔ Enriquecer o programa de iniciação à investigação científica,  e ter  uma
oferta única para lá do âmbito de cada curso isoladamente considerado.

✔ Fomentar  a  criação  de  novos  cursos  de  Mestrado  e  Doutoramento  em
áreas multidisciplinares.

Formar jovens para serem líderes na construção do futuro implica dotá-los de
espírito  crítico,  de  liberdade  de  pensamento,  criatividade,  responsabilidade,
iniciativa empreendedora, mas também orientar a sua formação para problemas
reais com impacto na sociedade. Como começa hoje a ser prática nas melhores
escolas a nível mundial, a formação (e também a investigação) na Universidade
deve  ser  orientada  para  os  problemas  que  “realmente  importam”,  buscando
soluções que possam “mudar o mundo para melhor”. Claro que essa formação
não pode descurar os fundamentos de áreas de conhecimento disciplinares, mas
é cada vez mais importante complementar com uma formação multidisciplinar e
orientada  para  a  resolução  de  problemas  concretos.  É  isso  que  devemos
ambicionar, e é assim que vamos atrair mais estudantes para os nossos cursos.

As Unidades Curriculares do Perfil Curricular, oferecidas no período intercalar, bem
como a possibilidade de todos os estudantes escolherem, por ciclo de estudos,
uma Unidade Curricular de outros cursos, foram iniciativas já com este propósito.
Passados quase 6 anos, há que olhar para as unidades curriculares do período
intercalar e, quando necessário, adaptá-las a este tipo de formação.

Além disso, a possibilidade de os estudantes complementarem a sua formação
com unidades curriculares  de outros cursos deve ir  para lá das fronteiras das
Ciências  e  Engenharias,  alargando  a  oferta  a  unidades  curriculares  de  outras
Escolas da NOVA.

O  benefício  dessa  formação  deve  ser  claro  para  os  estudantes.  Isso  faz-se
oferecendo  unidades  curriculares  de  projeto,  com  carácter  integrador,
claramente orientadas à resolução de problemas concretos, e que cruzem vários
saberes.  Há que aproveitar a necessária reformulação dos nossos cursos para



aumentar  a  importância  deste  tipo  de  unidades  curriculares  nos  planos
curriculares.

Os  atuais  programas  de  introdução  à  investigação  científica  devem  ser
enriquecidos e também orientados para a resolução de problemas com impacto.
Há uma oferta destes programas em todos os cursos de 1º ciclo, mas essa oferta
não tem tido grande visibilidade. É necessário dar visibilidade a estes programas
através  de  uma  oferta  única,  em  toda  a  Faculdade,  torná-los  mais  atrativos,
vibrantes e com oportunidades de investigação que vão para lá do âmbito de
cada curso.

Uma formação orientada para a resolução de problemas com impacto, feita a
nível  Universitário  deve  assentar  numa  base  muito  sólida  de  fundamentos
disciplinares, e visar a resolução dos problemas do futuro.

Assim,  devemos  orientar  muito  do  nosso  esforço  de  formação  multidisciplinar
para cursos de Mestrado e Doutoramento, onde os estudantes já têm as bases de
formação disciplinar. Devemos criar alguns novos cursos de pós-graduação em
áreas  multidisciplinares,  com  iniciativa  de  mais  do  que  um  departamento  e
mesmo em conjunto com outras Escolas da NOVA, endereçando problemas do
futuro.

Internacionalização no Ensino
✔ Flexibilizar  o processo de creditação de formação feita no estrangeiro e

reduzir  as  propinas  dos  estudantes  que  façam  essa  formação  com
sucesso.

✔ Aumentar  a  oferta  de  Unidades  Curriculares  e  de  Cursos  de  Pós-
Graduação em língua inglesa.

✔ Aumentar  o  número  de  cursos  com  graus  duplos  com  Universidade
estrangeiras.

✔ Organizar a oferta curricular em inglês através de portal direcionado para
estudantes estrangeiros.

✔ Associarmo-nos  à  Universidade  NOVA  como  um  todo  e  às  redes
internacionais em que esta participa,  para maior divulgação dos nossos
cursos no estrangeiro.

Formar jovens para construir o futuro requer “dar-lhes mundo”. Dar “mundo” aos
nossos estudantes passa por levar os nossos estudantes até ao “mundo”,  mas
passa também por trazer o “mundo” ao Campus da FCT NOVA.



Temos,  na  União  Europeia,  um  veículo  de  eleição  para  propiciar  aos  nossos
estudantes esse contacto, o Programa Erasmus+,  mas estamos a fazer um uso
reduzido  da  mobilidade  internacional.  Isso  deve-se  a  dois  constrangimentos
principais: dificuldades económicas das famílias dos estudantes e dificuldade em
encontrar  planos  de  estudos  no  estrangeiro  que  possam  ser  totalmente
creditados no seu curso de origem. 

É crucial  incrementar substancialmente o número de estudantes da FCT NOVA
que  façam  pelo  menos  um  semestre  letivo  numa  Universidade  fora  do  país
durante o seu percurso académico.

Para  diminuir  o  impacto  dos  constrangimentos  acima  referidos  deverão:  ser
dadas reduções, até à propina mínima, para os estudantes durante o semestre
em que estejam fora,  desde que tenham aproveitamento escolar;  flexibilizar  o
processo  de  creditação  da  formação  feita  fora,  tirando  partido  das
recomendações Europeias nesse sentido. As Comissões Científicas dos cursos, e
os  docentes  em  geral,  devem  também  sensibilizar  os  estudantes  para  as
vantagens da formação noutros ambientes académicos.

Mas  a  internacionalização  do  ensino  passa  essencialmente  por  conseguirmos
atrair mais estudantes estrangeiros. Apesar de nos inserirmos na zona de Lisboa,
que tem hoje uma notoriedade internacional  significativa,  termos um Campus
bem  localizado,  sermos  uma  Escola  com  reconhecimento  internacional,  são
ainda poucos os estudantes estrangeiros que nos escolhem.

Para aumentarmos o número de estudantes estrangeiros de mobilidade,  para
além das medidas relacionadas com o Campus e a sua envolvente,  devemos
organizar  uma  oferta  coerente  e  compreensível  de  conjuntos  de  Unidades
Curriculares,  lecionadas  em  língua  inglesa,  que  possam  ser  frequentadas  por
esses estudantes.

Cada  Departamento  deve  escolher  um  conjunto  de  Unidades  Curriculares,
suficientes  para  que,  no  mínimo,  um  estudante  possa  completar  um  ano
completo do seu curso connosco. Essa oferta deve ser organizada num portal da
FCT NOVA para estudantes estrangeiros.

Devemos  propiciar  a  esses  estudantes  uma  formação  com  qualidade  e
adequada às suas necessidades, por forma a que possam eventualmente voltar
para cursos de pós-graduação.



Nos cursos de pós-graduação, não devemos limitar-nos a atrair mais estudantes
de mobilidade. Para uma adequada internacionalização do ensino, temos que ter
a capacidade de atrair estudantes estrangeiros que se queiram diplomar na FCT
NOVA, em especial em cursos de Mestrado e Doutoramento. Para que o idioma
não constitua obstáculo a esta internacionalização, devemos aumentar o número
de cursos de Mestrado totalmente ministrados em Inglês, e passar a ter o Inglês
como língua de referência para todos os cursos de Doutoramento.

Nesta frente,  devemos associar-nos às iniciativas centradas na Reitoria,  que a
NOVA  como  um  todo  tem  vindo  a  desenvolver  para  atrair  mais  estudantes
estrangeiros. O esforço de publicitação da marca da NOVA junto de públicos-alvo
no estrangeiro, em especial fora da Europa, ganha massa crítica quando feito ao
nível de toda a Universidade. É também a este nível que participamos em redes
internacionais  que  podem  potenciar  a  atração  de  estudantes  estrangeiros.
Atualmente a NOVA participa nas seguintes redes de Universidades: UNICA – Rede
das  Universidades  das  Capitais  Europeias;  YERUN  –  Young  European  Research
Universities;  AULP  –  Associação  de  Universidades  de  Língua  Portuguesa;  GT  –
Grupo de Tordesilhas das Universidades de Línguas Portuguesa e Espanhola.

Devemos  apoiar  ativamente  iniciativas  da  NOVA  que  visam  atrair  estudantes
estrangeiros,  como, por exemplo,  o Semestre Pré-Universitário para atração de
estudantes para cursos de Licenciatura, ou o estabelecimento de parcerias com
Universidades estrangeiras para atribuição de graus duplos.



Dinamizar a produção de conhecimento científico com 
impacto

 Promover  investigação  interdisciplinar  de  forma  a  responder  aos
problemas  reais  da  sociedade  e  às  exigências  do  financiamento
internacional.

 Captar  investigadores  e  estudantes  de  elevado  potencial  e  garantir  as
condições para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

 Aumentar  o  número  de  estudantes  pós-graduados,  envolvendo-os  no
desenvolvimento de projetos e na ligação do ensino com a investigação.

 Fornecer  aos  docentes  e  investigadores  o  apoio  logístico  necessário  à
preparação  de  propostas  e  à  gestão  de  projetos,  libertando-os  para  a
atividade de investigação.

A FCT NOVA tem feito um caminho notável no aumento da qualidade e impacto
da sua investigação científica. Este caminho tem radicado nos esforços de cada
um dos nossos centros de investigação e, em última análise, no esforço e talento
de cada um dos nossos docentes e investigadores.

Não compete à Direção da Escola determinar as agendas de investigação dos
centros. Esta é talvez a atividade na missão de uma Universidade à qual se deve
dar maior independência e liberdade criativa individual, e que tem que surgir de
baixo para cima.

Mas compete à Direção dar incentivos à criação e sustentabilidade de equipas
científicas de qualidade, com padrões éticos e sociais, e dar condições para um
trabalho mais produtivo e também mais colaborativo e alinhado com as agendas
internacionais.

Temos que trabalhar cada vez mais em equipa, conjugando saberes das várias
áreas de Ciências e Engenharias que temos na Escola e apontar claramente para
a resposta aos problemas com impacto na sociedade, em alinhamento com as
agendas internacionais. Nestas respostas, devemos articular-nos com as outras
unidades  orgânicas  da  NOVA,  e  participar  ativamente  nas  plataformas
estratégicas que já existem (como é exemplo a NovaSaúde), ou que venham a ser
criadas. E, claro, como sempre na investigação científica, temos que pensar em
todas as colaborações num âmbito internacional. 



Tirar maior partido do potencial dos docentes e investigadores
✔ Reduzir  o serviço de aulas a docentes para intensificarem o trabalho de

investigação, com base em propostas avaliadas interpares.
✔ Dar incentivos a equipas que acolham colegas de outras áreas, e que com

isso aumentem a sua produção científica.

Numa  Universidade  a  investigação  científica  é  essencialmente  liderada  por
docentes que,  para além do trabalho de produção do conhecimento,  têm por
missão  partilhá-lo  com  os  estudantes.  É  mesmo  assim  que  concebemos  a
Universidade:  os estudantes têm aulas com pessoas que fazem investigação e
que os envolvem nessa investigação; a investigação é feita por pessoas de cujo
dia-a-dia os estudantes fazem parte. 

Mas é fundamental  conseguir  não sobrecarregar  com aulas  os  docentes que,
num determinado período, estão mais dedicados à produção científica. Só assim
se consegue tirar o melhor partido dos resultados dessa produção científica. A
redução de serviço de aulas, a pedido dos próprios, para os docentes que estão
com uma maior produção científica, já prevista no Regulamento de Prestação de
Serviço Docente, tem que ter aplicação efetiva. Esse tipo de redução tem que ser
alargada a docentes que, num dado período, tenham oportunidades únicas de
saltos qualitativos na sua investigação, com base em propostas dos próprios e
sujeitas a avaliação interpares.

Devemos ainda encontrar soluções que permitam tirar partido do potencial de
um conjunto de colegas que, por razões diversas, se distanciaram das atividades
de investigação e que as querem retomar.  Para que o regresso à investigação
possa ser bem-sucedido, terá que se assegurar a integração desses colegas em
equipas  mais  ativas  na  investigação  científica,  incluindo  equipas  em  áreas
científicas que não as suas de origem. Devem ser dados incentivos às equipas
para acolher esses colegas e devem ser dados incentivos aos colegas para que
busquem ativamente essa colaboração.  Esses incentivos devem ser atribuídos
com base em planos contratualizados,  com definição de períodos e  objetivos,
bem delimitados.

Para  que  tudo  isto  seja  possível,  há  que  reduzir  a  carga  média  de  aulas  dos
docentes  da  FCT  NOVA.  Conhecemos  bem  as  distribuições  de  serviço  da  FCT
NOVA e sabemos que, sem pôr em causa a componente laboratorial do nosso
ensino,  há várias  otimizações que podem ser  feitas.  Acresce que a orientação
para  práticas  pedagógicas  que  promovam  uma  maior  autonomia  na
aprendizagem,  como  descritas  anteriormente,  e  a  necessária  revisão  dos



regulamentos aí mencionados, trarão necessariamente uma redução da carga
total de aulas dos docentes.

Articulação de saberes para responder aos desafios 
✔ Apostar em iniciativas de colaboração entre centros de investigação, de

geometria variável para resposta a desafios concretos, usando para isso
“overheads” de projetos.

✔ Criar  de  uma  bolsa  de  contratação  estratégica  de  docentes,
especialmente vocacionada para contratação em “double appointment”

✔ Atribuir um papel mais ativo ao Conselho de Centros de Investigação e ao
seu  Coordenador,  dotando-o  de  meios  efetivos  para  prosseguir  a  sua
missão.

✔ Reforçar o gabinete de apoio a projetos.

A  resposta aos desafios  da  sociedade,  colocados nas agendas internacionais,
exige uma articulação crescente entre as várias áreas do conhecimento.  Para
que  possamos  trabalhar  nessas  respostas  temos  que  saber  articular  a
investigação feita nos vários centros e setores da FCT NOVA.

No passado recente foram feitas duas tentativas, que não foram bem sucedidas,
de reformulação da estrutura departamental  da FCT NOVA,  com o objetivo de
propiciar  uma  maior  articulação  entre  áreas.  Há  que  avaliar  atentamente  as
reações da Escola e constatar que o caminho para essa articulação terá que ser
diferente.

Mas temos exemplos de como esse caminho pode ser feito, e de como a Direção
da  Escola  pode  ajudar.  As  iniciativas  dos  KIC  (Knowledge  and  Innovation
Communities), promovidas pelo European Institute of Innovation and Technology,
em  que  o  atual  Diretor  apostou  e  em  que  colegas  de  vários  setores  estão  a
trabalhar  empenhadamente,  têm  tido  resultados  excelentes,  quer  no
conhecimento de vários setores que antes quase não interagiam entre si, quer na
angariação  de  projetos  conjuntos  e  no  aumento  da  transferência  de
conhecimento, na criação de valor e na colaboração com o mundo empresarial.

O caminho tem que ser este! As iniciativas de colaboração têm que partir dos
centros  e  dos  investigadores,  têm  que  ser  flexíveis  e  de  geometria  variável
consoante  as  oportunidades  e  desafios.  À  Direção  da  Escola  compete  estar
atenta  a  essas  oportunidades,  desafiar  os  centros,  investir  dentro  das  suas
disponibilidades  quando  tal  for  necessário  e  dar  incentivos  àqueles  que
souberem tirar partido delas. 



Os incentivos podem passar pelo uso, por parte destas iniciativas, de uma maior
parte  dos  overheads,  quando  envolverem  vários  setores  e  centros  diferentes.
Quando ligadas com o ensino, podem também passar pela criação de condições
mais facilitadas para contratação, de docentes-investigadores, através de uma
bolsa para contratações estratégicas, em especial sempre que estas envolvam
mais do que um departamento – “double appointments”.

A coordenação destas atividades deverá situar-se na esfera de um Conselho de
Centros de Investigação da FCT NOVA, com um Coordenador Geral de Centros,
que deverá passar a ter um papel mais ativo. Esta estrutura deve ser dotada de
meios para prosseguir a sua missão. Em particular, deverá ser ela a coordenar o
trabalho  de  uma  equipa  de  funcionários  altamente  especializados,  no
seguimento da atual RIA (Research and Innovation Accelerator),  que consigam
detetar e alertar para oportunidades,  e que prestem um apoio cada vez mais
eficaz aos investigadores, na procura de financiamento e na parte administrativa
e de reporting associada à investigação.

Envolvimento de estudantes e jovens investigadores
✔ Tornar  os  cursos  de  doutoramento  mais  apelativos,  orientando-os  para

novos desafios com impacto.
✔ Fomentar  a  criação  de  cursos  de  Doutoramento  com  parcerias

internacionais. 
✔ Apoiar  os  melhores  candidatos  a  programas  doutorais  através  de  um

programa de bolsas com contrapartida de apoio ao ensino e de reduções
de propina.

A investigação faz-se com docentes e investigadores experientes e reconhecidos,
mas, em especial numa Universidade, tem que viver com jovens investigadores,
com pós-doutorados e com estudantes, em especial de doutoramento.

O rejuvenescimento do quadro docente, de que se tratará à frente, trará sangue
novo.  A  angariação  de  projetos  de  investigação  e  de  desenvolvimento
tecnológico,  será  a  principal  fonte  para  atrair  jovens  pós-doutorados  (que
devemos  cada  vez  mais  recrutar  a  nível  internacional),  jovens  esses  que,  ao
mesmo  tempo  que  complementam  a  sua  formação,  colaboram  no
desenvolvimento dos projetos.

Temos  que  atuar  em  várias  frentes  para  conseguirmos  mais  e  melhores
estudantes de doutoramento. Desde logo, para atrair estudantes, temos que ter



programas doutorais  apelativos,  baseados em investigação orientada para os
novos desafios das Ciências e Engenharias e muito bem articulados com o que de
melhor fazemos na investigação científica.

Há  que  recorrer  a  programas  internacionais,  com  envolvimento  dos  nossos
parceiros de investigação, e concorrer a fundos europeus.

Temos que saber atrair estudantes externos, nacionais e estrangeiros, mas temos
também  que  saber  cativar  os  nossos  melhores  estudantes  de  2º  ciclo,  para
prosseguirem os estudos de doutoramento connosco. Isso só se faz envolvendo-
os,  desde  cedo,  nos  projetos  de  investigação  que  temos  em  curso.  Esse
envolvimento deve até começar ainda no 1º ciclo e também por isso propomos
(acima)  um  incremento  substancial  no  âmbito,  visibilidade  e  impacto  dos
programas  de  introdução  à  investigação  científica.  A  Escola  tem  que  estar
preparada  para,  em  especial  numa  fase  inicial  do  doutoramento,  dar  algum
apoio aos estudantes que não tenham ainda conseguido obter outras fontes de
financiamento.  O  que  se  propõe  para  a  promoção  da  autonomia  no  projeto
educativo,  contribuirá  para  parte  desse  apoio.  Além  disso,  os  programas
doutorais não devem ser encarados como uma fonte de receita direta, para a
Escola, através das propinas. Os estudantes de doutoramento são aquilo que faz
vibrar a nossa investigação. Por isso, a redução da propina, para o valor mínimo
legal,  deve  sempre  ser  considerada  para  os  estudantes  de  doutoramento
excelentes que (ainda) não tenham obtido outra fonte de financiamento.

O aumento do número de estudantes de doutoramento deve também fazer-se
em ligação com as empresas, como mais à frente se detalha.



Aumentar a participação da FCT na sociedade
 Reforçar a ligação ao mundo empresarial repensando a articulação entre

a  Faculdade,  o  Uninova,  NOVA.id.FCT  e  Madan  Parque,  e  promovendo  a
participação em Laboratórios Colaborativos.

 Promover  a transferência de conhecimento através da participação em
projetos IDT no âmbito dos sistemas de incentivos a empresas e do registo
de patentes.

 Desenvolver um portfólio de serviços avançados e de consultoria científica
e tecnológica.

 Promover  ações  de  responsabilidade  social  junto  da  comunidade,  com
vista  a  disseminar  a  cultura  científica  e  o  uso  responsável  e  ético  do
conhecimento.

Numa  Universidade,  a  transmissão do conhecimento e  dos valores  da  cultura
científica  não  se  esgota  nos  estudantes.  Faz-se,  também,  passando  o
conhecimento e valores para a sociedade e promovendo condições para criação
de  valor  a  partir  do  conhecimento  produzido.  Esta  chamada  “3ª  missão”  da
Universidade é de especial  importância numa Universidade pública,  como é o
nosso caso: é nossa responsabilidade transmitir o que aqui fazemos contribuindo
para  o  desenvolvimento  da  sociedade  que  nos  financia,  e  contribuir  também
para que o nosso tecido produtivo consiga criar mais valor com o conhecimento
que produzimos.

É  ainda  nossa  responsabilidade  ouvir  a  sociedade  que  nos  rodeia,  e  saber
responder  aos  seus  anseios.  No  momento  que  vivemos,  de  grande  evolução
científica  e  tecnológica  com  impacto  real  na  vida  das  pessoas,  é  nossa
responsabilidade contribuir para que estas tenham informação sobre a cultura
científica e sobre o uso responsável e ético que deve ser feito do conhecimento
científico e tecnológico. Devemos ainda estar atentos às necessidades do tecido
produtivo e saber responder aos desafios que nos colocarem.

A relação com a sociedade é, não só uma responsabilidade, como deve também
ser uma fonte de financiamento importante para o desenvolvimento de toda a
missão da Universidade. Da mesma forma que, com o modelo de financiamento
das  Universidades  públicas  em  Portugal,  parte  do  financiamento  vem  dos
estudantes,  também  na  relação  com  a  sociedade,  parte  do  financiamento
deverá vir da transferência que fizermos do conhecimento que produzimos. 



Temos  mecanismos  para  fazer  esta  ligação  com  a  sociedade,  mas  isso  nem
sempre tem funcionado da melhor forma. Precisamos de os melhorar, repensar e
criar  uma  ligação  cada  vez  mais  forte  com  a  sociedade  e  com  o  mundo
empresarial, que nos traga uma maior visibilidade, potenciadora de atratividade
de estudantes e que nos traga, também, financiamento.

Os nossos Alumni são parceiros de eleição e devem ser tidos em conta em todas
as vertentes da ligação à sociedade. São eles os nossos melhores embaixadores
e quem melhor pode fazer crescer e disseminar a marca FCT NOVA. A criação de
uma rede de  Alumni ativa e espalhada por todo o mundo, que devemos saber
promover,  fortalece  o  espírito  de  corpo,  ajuda  na  inserção  no  mercado  de
trabalho dos jovens profissionais  de engenharia  e ciência e torna mais fácil  a
colaboração com empresas onde estejam integrados.

Transferência de conhecimento 
✔ Aproveitar  a  iniciativa  dos  Laboratórios  Colaborativos  para  estabelecer

parcerias estáveis com um grupo selecionado de empresas.
✔ Equacionar o restabelecimento da ligação do Uninova com associações

privadas e usá-lo também como veículo para colaboração com empresas
estrangeiras.

✔ Aumentar o número de dissertações de mestrado e teses de doutoramento
em ambiente empresarial,  enquadradas em projetos de transferência de
conhecimento

✔ Desenvolver e publicitar um portfólio de serviços de toda a FCT NOVA
✔ Dar incentivos à angariação de projetos, com regras transparentes, e uso

de modelos que facilitem esses incentivos.

Temos atualmente um número de projetos  de transferência de conhecimento
muito  abaixo  daquilo  que  seria  de  esperar,  face  ao  nível  de  produção  de
conhecimento que atingimos.

Quanto aos projetos, é certo que, por nos encontrarmos na zona de Lisboa, não
temos acesso a certo tipo de fundos que outras Escolas, situadas noutras zonas
do  país,  têm.   Mas  a  atual  iniciativa  do  governo  de  criação  de  Laboratórios
Colaborativos  pode  obviar  em  parte  a  esta  restrição.  Associando-nos,  via  os
Laboratórios Colaborativos, a empresas fora da zona de Lisboa, podemos passar
a ter acesso a esses fundos.

Os  Laboratórios  Colaborativos  devem  também  ser  aproveitados  como  uma
oportunidade  para  construirmos  parcerias  estáveis  com  empresas  e,  através



delas,  canalizar  muito  do  nosso  esforço  de  ligação  ao  mundo  empresarial.  O
caminho deve ser, cada ver mais, o de estabelecimento de parcerias estáveis, por
contraponto a estabelecimento de colaborações pontuais e casuísticas. Deve ser
este o caminho, mesmo para as parcerias que não sejam estabelecidas através
de Laboratórios Colaborativos.

O Uninova, deve também reforçar o seu papel de interface entre a faculdade e as
empresas  e  equacionar  o  restabelecimento  da  ligação  que  já  teve  com
associações  privadas,  que  sejam  parceiros  preferenciais.  Apesar  do  sucesso
assinalável na angariação e desenvolvimento de projetos Europeus, a ligação do
Uninova com o tecido empresarial nacional tem vindo a perder-se. Mas, uma boa
parte  dos  projetos  Europeus  no  Uninova  tem  como  parceiros  empresas
internacionais.  O  Uninova  está  assim  bem  colocado  para  ser  um  veículo
privilegiado  para  ligação  a  empresas  a  nível  internacional,  mas  para  que  tal
possa ter efeito na FCT NOVA como um todo, a sua colaboração teria que ser
alargada a mais setores da faculdade.

Na ligação com as empresas, não nos devemos esquecer dos nossos estudantes,
em especial estudantes de doutoramento e estudantes que estejam a finalizar o
Mestrado. Devemos aumentar o número de estudantes a desenvolver o trabalho
de  dissertação  de  Mestrado  em  ambiente  empresarial  e  enquadrar  essas
dissertações de Mestrado num âmbito mais amplo, de projetos de transferência
de  conhecimento  que  envolvam  também  docentes  e  investigadores.  Uma
dissertação de mestrado em ambiente empresarial não pode ser vista como algo
isolado, que envolve apenas o próprio estudante a empresa e um orientador, num
prazo de um semestre. Devemos antes criar pequenos projetos de transferência
de conhecimento, com objetivos bem definidos, financiados pelas empresas, que
envolvam  um  ou  mais  docentes  e  onde  depois  se  enquadrem  um  ou  mais
estudantes de Mestrado e que sirvam de ponte entre a empresa e a FCT NOVA.
Estes  projetos,  para  além  permitirem  um  bom  enquadramento  para  os
estudantes  (imediatamente  antes  da  sua  eventual  entrada  no  mercado  de
trabalho),  podem ser a semente de colaborações futuras,  mais fortes,  com as
empresas,  incluindo  a  participação  mais  alargada  de  empresas  na  oferta
educativa, através de seminários técnicos, que tenham como ponto de partida os
projetos desenvolvidos ou a desenvolver.

O  mesmo  se  pode  dizer  relativamente  ao  desenvolvimento  de  teses  de
doutoramento em ambiente empresarial para projetos mais avançados e com
um horizonte temporal maior, para os quais existem hoje fontes de financiamento
público, que podem tornar estas associações ainda mais apelativas.



Em todos estes casos, devemos sempre acautelar a propriedade intelectual.

Quanto à transferência  de conhecimento através da prestação  de serviços e,
menos  ainda,  através  da  criação  de  produtos,  não  é,  nem  deve  ser,  nossa
vocação  substituirmo-nos  às  empresas.  Mas  devemos  saber  responder  a
solicitações  externas  de  prestação  de  serviços  de  consultoria  científica  que
tenham, na sua base, transferência de conhecimento. Além disso, temos o dever,
como  instituição  pública,  de  rentabilizar  o  uso  de  alguns  dos  nossos
equipamentos avançados,  que não existam ou sejam incomuns nas empresas
nacionais, prestando os serviços que usem esses equipamentos.

Esta oferta de serviços deve ser sistematizada através da criação de um portfólio
de serviços avançados de toda a FCT NOVA e da sua divulgação para o exterior.

A  prestação  de serviços e  o  desenvolvimento de projetos  de transferência  de
conhecimento  só se  fazem  se  os  nossos docentes e  investigadores estiverem
motivados  para  o  fazer  e,  muitas  vezes,  para  os  procurarem  ativamente.  A
progressão na carreira docente nem sempre dá o devido valor a estas atividades,
pelo  que  é  necessário  encontrar  outros  incentivos.  Nomeadamente,  há  que
encontrar formas de fazer reverter para os próprios docentes e investigadores
parte do financiamento por eles angariado e enquadrado com o Regulamento de
Remunerações Adicionais.  O recente estatuto  de Fundação  da NOVA facilita  o
estabelecimento  de  tais  formas.  Além  disso,  sempre  que  possível  deverá  ser
adotado um modelo de “3rd parties” nos projetos com as instituições associadas
à FCT NOVA e estabelecer regras transparentes de uso dos fundos que vierem
para a faculdade por esta via.

As instituições associadas 
✔ Recuperar a Nova.id.FCT, e centrar a sua missão na agilização da gestão de

projetos
✔ Separar bem o papel da FCT NOVA e da Nova.id.FCT no desenvolvimento

dos projetos.
✔ Iniciar uma reflexão sobre o modelo de gestão de projetos e sobre o papel

de cada uma das 3 instituições associadas à FCT NOVA.
✔ Dinamizar a ligação ao Madan Parque.

Há que repensar o papel de cada uma das 3 instituições que estão associadas à
FCT NOVA como veículos de ligação à sociedade.



Sobre o papel  do Uninova,  deve-se equacionar o restabelecimento da ligação
com associações privadas, e deve-se usar como veículo para colaboração com
empresas estrangeiras através de projetos Europeus. 

Como se disse, a Nova.id.FCT é uma instituição privada sem fins lucrativos, criada
com o objetivo de agilizar a gestão de projetos de investigação e de transferência
de conhecimento.  É  urgente recuperar  esta instituição,  reconhecendo que não
está a funcionar  bem,  pondo em causa o  objetivo  de agilização  para  que foi
criada.

A forma de gestão dos projetos na Nova.id.FCT tem que ser reformulada. Há que
centrar a missão da Nova.id.FCT na agilização da gestão dos projetos.  Há que dar
mais autonomia e atribuir mais responsabilidade aos gestores dos projetos, para
que assim consigam, de facto, agilizar os procedimentos.

Tendo  a  FCT  NOVA  optado  por  ter  uma  instituição  privada  para  gestão  dos
projetos, há que saber separar bem o papel da FCT NOVA e o papel da Nova.id.FCT
e clarificar,  no quadro de pessoal,  quais estão, de facto, ao serviço de uma ou
outra.

Por outro lado, com a passagem da Universidade NOVA a fundação, alguns dos
pressupostos para a criação da NOVA.id.FCT deixaram de ser válidos. Com efeito,
com  este  novo  regime,  ao  que  se  virão  juntar  as  já  anunciadas  medidas  do
governo  que  vêm  facilitar  as  aquisições  por  Contrato  Público  por  parte  de
instituições de investigação, os anteriores constrangimentos a que a FCT NOVA
estava sujeita deixam de se verificar.

Tal  não  significa  que  o  modelo  adotado,  de  ter  uma  instituição  privada  para
gestão dos projetos, a funcionar bem, deixe de ser útil. Mas, uma vez recuperada a
instituição, deve-se equacionar se é mesmo esse o modelo que melhor serve os
interesses da FCT NOVA.  Isso deve ser feito,  olhando também para o papel do
Uninova, pois existe atualmente alguma sobreposição na missão de cada uma
destas instituições.

Esta reflexão deve ser feita, mas, a ter efeitos numa reestruturação do modelo de
gestão dos projetos e das 3 instituições (FCT NOVA,  Uninova,  e Nova.id.FCT),  só
deverá ser a médio prazo. 

Os atuais estatutos da NOVA.id.FCT, o facto de esta ser uma instituição privada, as
regras  dos  contratos  que  foram  passados,  o  facto  de  ter  60  funcionários



administrativos no seu quadro, parte dos quais ao serviço da missão da FCT NOVA,
tornam muito difícil passar, a curto prazo, a gestão dos projetos para a esfera da
faculdade Além disso, seria pouco prudente estar a alterar o modelo escolhido
para a gestão dos projetos “a quente”, na sequência de problemas agudos que se
estão a sentir no momento.

A outra instituição que está associada à FCT NOVA para a ligação à sociedade é o
Madan Parque, que opera como incubadora de empresas de base tecnológica e
resulta de uma associação entre a FCT NOVA e a Câmara Municipal de Almada.
Esta é, das 3 instituições, aquela que é mais independente da FCT NOVA, e assim
deve continuar. Mas há que a dinamizar. As iniciativas de criação de empresas
por  parte  dos  nossos  estudantes,  investigadores  e  docentes,  devem  ser
encaminhadas preferencialmente para o Madan Parque. Mas para que tal resulte,
terão que ser mostrados benefícios claros para os empreendedores. Para além
dos benefícios óbvios da proximidade física do Campus da FCT, os serviços de
apoio devem ser melhorados. Acresce que parece haver alguma saturação do
Madan Parque com empresas há muito estabelecidas, o que cria dificuldades de
acolhimento de novas startups.  Esta situação deve ser revista em colaboração
com a Câmara de Almada, como não podia deixar de ser, dados os estatutos da
instituição. 

Deve também ser reforçada a ligação científica e pedagógica entre o Madan
Parque  e  a  FCT  NOVA,  por  exemplo  recorrendo  às  Knowledge  Alliances
promovidas pela Comissão Europeia. 

Um  Madan  Parque  forte  e  vibrante,  junto  ao  Campus  da  FCT  NOVA,  é  uma
ferramenta  importante  para  o  desenvolvimento  da  criatividade  e  do  espírito
empreendedor dos nossos estudantes.

Promoção da imagem da FCT NOVA 
✔ Prosseguir  o  trabalho  de  divulgação  da  FCT  NOVA  junto  de  jovens

potenciais  candidatos  a  estudantes,  e  de  colaboração  com  escolas
básicas e secundárias.

✔ Dar  importância  acrescida  à  divulgação  científica  junto  do  público  em
geral.

✔ Criar um canal de vídeos de divulgação de atividades científicas.
✔ Reforçar a presença na comunicação social.

Como  Universidade  Pública  temos  o  dever  cívico  de  contribuir  para  uma
sociedade informada e capaz de compreender, sem dogmas, a complexidade do



mundo atual,  num contexto de profundas alterações científicas e tecnológicas.
Grande parte desse papel é cumprido com a preparação de jovens cientistas e
engenheiros, que irão atuar na sociedade e liderar a construção do futuro. Mas,
uma Universidade tem que ir ainda mais longe e contribuir para uma sociedade
informada,  divulgando  a  ciência  que  produz  de  maneira  a  que  todos
compreendam  o  que  fazemos  e  para  onde  caminhamos,  e  transmitindo  os
princípios e valores da cultura científica.

Os nossos docentes e investigadores têm-se mostrados disponíveis  para fazer
esta divulgação, através da organização de vários eventos, mas a verdade é que
a mensagem não tem chegado à sociedade à nossa volta. A visibilidade externa
desta atividade da FCT NOVA é baixa e não está de acordo com a qualidade da
investigação científica que aqui fazemos.
Para  cumprimos  bem  esta  missão,  temos  que  saber  granjear  muito  mais
visibilidade.

Para  além do trabalho notável  já  desenvolvido na promoção da nossa oferta
educativa e de ligação com escolas básicas e secundárias, temos agora que dar
uma importância acrescida à visibilidade da nossa atividade científica junto da
sociedade  em  geral.  Neste  aspeto,  temos  tudo  a  ganhar  em  associar-nos  à
Universidade  NOVA  como  um  todo,  e  capitalizar  na  marca  NOVA.  Mas  temos
também  que  ter  iniciativas  próprias  de  divulgação  científica.  Devem  ser
produzidos vídeos de divulgação de atividades científicas para o público em geral
e publicá-los de forma regular em canal próprio online e associados ao canal
NOVATV, já promovida pela reitoria.

Mas,  essencialmente, devemos tentar reforçar a nossa presença nos meios de
comunicação social. Para tal, se necessário, deveremos recorrer à ajuda externa
de  uma  agência  de  comunicação.  E  devemos  colaborar  com  jornalistas
científicos  para  dar  notícia  de  acontecimentos  importantes,  entrevistar
investigadores, preparar textos para os media e o grande público de resultados
importantes conseguidos e publicados.

O trabalho notável, de afirmação da FCT NOVA junto dos jovens, deve ser mantido
e,  se possível,  reforçado, com apoio,  que já temos tido,  dos nossos estudantes.
Como devem ser mantidas as relações que temos com escolas secundárias que,
para além da afirmação da FCT NOVA junto dos seus alunos, cumpre ainda uma
missão de divulgação de ciência na população mais jovem, e de apoio ao ensino
de  ciências  no  ensino  secundário  (por  exemplo,  em  iniciativas  como  a  que,
atualmente,  traz  centenas de alunos do secundário todos os anos aos nossos



laboratórios  para  terem  aulas  práticas  de  Química,  ou  o  ClubeMat,  com
atividades mensais de divulgação de matemática para alunos do ensino básico e
secundário).



Promover uma Escola motivada e mobilizada
 Garantir uma governação participada e transparente.
 Renovar o corpo docente de forma progressiva e sustentada, e assegurar

apoio no desenvolvimento da carreira, com vista a preparar a FCT para os
desafios do futuro.

 Estabilizar  um  quadro  de  funcionários  técnicos  e  administrativos
qualificado, clarificando as respetivas situações contratuais.

Uma  Escola  de  excelência  só  se  consegue  fazer  com  pessoas  motivadas  e
mobilizadas para contribuir com o seu melhor para o bem comum. 

É muito importante ter uma liderança forte que, mais do que apontar caminhos,
consiga mobilizar toda a comunidade na construção desses caminhos. Não pode
ser  a  direção,  mesmo  que  entendida  de  forma  alargada  com  todos  os
presidentes de departamento, a determinar tudo. Numa Escola com a dimensão
da nossa, só podemos evoluir se soubermos atrair para a condução da Escola, um
número cada vez maior de pessoas.
Temos mais de 400 docentes e investigadores doutorados, com ideias sobre a
investigação, o ensino e a ligação à sociedade. Temos mais de 200 funcionários,
empenhados em ajudar na missão da Escola. Temos cerca de 8.000 estudantes,
que sabem que o seu futuro passa pela qualidade da nossa Escola.

É  um  enorme  potencial  que  não  se  pode  desperdiçar.  Só  aproveitando  este
potencial conseguiremos dar saltos qualitativos no caminho da excelência.

É preciso abrir a discussão dos assuntos da Escola a toda a comunidade. Mas não
basta  discutir.  Para  que  esta  política  seja  sustentável,  é  preciso  que  quem
contribui  nas  várias  discussões  sinta  que  o  seu  contributo  é  escutado,  que  a
discussão não é estéril, que leva a medidas concretas.
Esta  política  de  abertura  não  deve  ser  confundida  com  uma  governação
plebiscitária, sem responsabilização dos vários órgãos da Escola. Os vários órgãos
têm que assumir as decisões e as responsabilidades. Mas devem saber mobilizar
fóruns de discussão para temas concretos,  cuja opinião,  tenham, de facto,  em
conta.

Sente-se hoje um afastamento grande de uma boa parte da comunidade dos
processos  de  decisão.  Mas  há  sinais  de  que  a  comunidade  tem  vontade  de
participar. O processo de eleição do Conselho de Faculdade há cerca de um ano,
ao  qual  se  apresentaram  4  listas  e  que  culminou  numa  votação  com  a



participação de mais de 80% dos docentes, num dia sem aulas nem avaliações, é
algo nunca antes visto na FCT NOVA e é um sinal claro de vontade de participar.
Sente-se um grande espírito de corpo em toda a comunidade da FCT, mas não se
está a aproveitar todo o potencial que esse espírito traz consigo.

Parte das iniciativas e temas de discussão são globais a toda a Escola. Mas muitos
dizem essencialmente respeito a áreas científicas concretas e ganham em ser
tratadas ao nível do respetivo departamento. Para que tal seja eficaz, é preciso
dotar  os departamentos de mais  autonomia,  acompanhada,  naturalmente,  de
um maior nível de responsabilização.

Tudo  isto  só  é  possível  se  todos  sentirem  que  o  seu  esforço  e  contributo  é
recompensado. E também só se faz de forma sustentada, se conseguirmos injetar
sangue novo, com ideias novas.

Um modelo de governação participativo e descentralizado
✔ Colaborar com o Conselho de Faculdade no sentido de alterar os Estatutos

da FCT NOVA na composição e forma de eleição do Conselho Científico e
Conselhos  de  Departamento,  e  na  nomeação  de  Presidentes  de
Departamento.

✔ Descentralizar para os Departamentos a gestão de despesas correntes.
✔ Gerir  com  grande  proximidade  entre  Presidentes  de  Departamento  e

Conselho Executivo
✔ Alargar  a  discussão  dos  assuntos  de  política  da  Escola  a  toda  a

comunidade.

A  forma  de  governação  que se  pretende incutir  passa mais  por  um estilo  de
liderança  e  por  uma  postura  perante  a  Escola,  do  que  por  um  conjunto  de
medidas.  Ainda  assim,  há  um  conjunto  de  medidas  e  iniciativas  que  são
importantes.

Desde logo, são necessárias alterações pontuais nos Estatutos da FCT NOVA. Por
força  da  alteração  dos  Estatutos  da  NOVA,  os  estatutos  da  FCT  NOVA  têm
necessariamente  e  urgentemente,  que  ser  revistos.  Esta  revisão  é  da
competência  do  Conselho  da  Faculdade.  Mas  deve  haver  uma  concertação
grande entre o Conselho e o Diretor, em especial no que concerne ao modelo de
governação. A esse respeito entendemos que é importante garantir um aumento
da participação democrática em certos órgãos da FCT NOVA, sem prejudicar o
modelo executivo de responsabilização da Direção, que permitiu que a FCT NOVA
seja hoje uma Escola mais unida.



O Conselho Científico deverá ter uma composição e uma forma de eleição que
garanta uma representatividade das várias áreas científicas da faculdade, mas
garanta  também  diversidade  de  opiniões.  A  primeira  é  importante  pois  é  um
órgão que, pela sua natureza, tem que tratar de vários assuntos para os quais são
necessários conhecimentos técnicos de várias áreas. Mas a segunda também é
importante por se tratar de um órgão consultivo, onde cada um possa sentir que
a sua opinião está representada.  O atual  modelo,  em que a lista mais votada
elege todos os membros do Conselho Científico dificulta, em muito, esta segunda
componente e deve ser alterado.

Também  nos  Conselhos  de  Departamento,  igualmente  órgãos  consultivos,  é
desejável  uma  maior  participação  democrática.  Sem  prejuízo  de  se  ter  que
garantir  que  pessoas  com  determinados  cargos  aí  tenham  assento  (e.g.,
coordenadores dos cursos mais estruturantes do departamento), uma parte do
Conselho deve ser eleita interpares.

É  importante,  para  que  a  faculdade  não  volte  a  ser  um  conjunto  disperso  de
setores,  que  os  presidentes  de  departamento  sejam  membros  da  Direção,  da
confiança do Diretor e nomeados por este. Mas os membros dos departamentos
devem ter uma palavra a dizer  e devem ter garantias que nunca é nomeado
alguém contra a sua vontade. Deve ser encontrada uma nova forma de audição
do departamento para  nomeação do presidente,  que não obrigue o Diretor  a
nomear  alguém  que  não  é  da  sua  confiança,  mas  que  permita  a  livre
manifestação de cada membro do departamento.

Além  disso,  está na  hora  de  voltar  a  descentralizar  para  os  Departamentos  a
gestão do orçamento corrente. Os constrangimentos orçamentais que vivemos,
no país em geral e na FCT NOVA em particular, levaram a medidas urgentes de
contenção, dificilmente compagináveis com uma gestão muito descentralizada.
Há que restaurar uma situação de normalidade, onde cada departamento possa
ter mais autonomia na forma como gere os recursos, recursos esses que devem
ser distribuídos em função de regras acordadas entre todos os departamentos.
Essa descentralização deve ser acompanhada por uma gestão solidária, muito
próxima  entre  o  Conselho  Executivo  e  os  Presidentes  de  Departamento,  com
reuniões regulares de trabalho para gestão dos assuntos correntes. 

Mas,  como se disse,  a criação deste modelo de governo passa em muito pelo
estilo  de  liderança  e  governação  do  Diretor.  Eu,  José  Júlio  Alferes,  assumo  o
compromisso  solene  de,  à  semelhança  do  que  tenho  feito  em  todas  as
organizações que dirigi,  ser um dirigente próximo, que, mais do que falar,  quer



escutar a opinião de todos os que com ela queiram contribuir  com propostas,
ideias e sugestões.

Promoverei a disseminação alargada de informação sobre a Escola e sobre os
seus processos de decisão.  Promoverei  a criação de fóruns de discussão para
assuntos  concretos  da  política  da Escola,  como  os  vários  que são apontados
neste  programa  e assegurarei,  com  a  criação  de  grupos  de  trabalho,  que  os
resultados das discussões tem consequências na política da Escola. Promoverei
reuniões  com  todos  os  membros  de  cada  departamento,  com  periodicidade
mínima  de  um  ano,  para  ouvir  “no  terreno”  quais  os  problemas  dos  colegas.
Promoverei ativamente junto de cada departamento que os cargos e pertença a
comissões  sejam  distribuídos  por  um  número  o  mais  alargado  possível  de
colegas. Definirei uma tarde com periodicidade regular, como um período em que
as portas do Diretor estarão abertas para todos os que quiserem falar ou discutir
algo.

Promoverei  também  um  diálogo  continuado  com  os  estudantes,  vendo  na
Associação  de  Estudantes  o  interlocutor  privilegiado  para  este  diálogo.  A
Associação  de  Estudantes,  para  além  de  funcionar  como  um  verdadeiro
“provedor  do  estudante”,  tem  um  papel  fundamental  da  dinamização  de
atividades desportivas e culturais  e  na criação de um fantástico ambiente na
Escola.  O  diálogo  franco  e  aberto  com  a  Associação  de  Estudantes,  sempre
promovido pelo atual Diretor, não será diminuído por mim, mas antes reforçado e
intensificado.

Rejuvenescimento do quadro docente
✔ Definir um plano plurianual de contratações para cada departamento.
✔ Promover uma política ativa de busca de talentos.
✔ Criar  uma  bolsa  para  contratações  estratégicas,  preferencialmente  de

“double-appointments”.

Em breve, a FCT NOVA vai deparar-se, pela primeira vez, com o desafio de uma
renovação substancial do seu quadro de pessoal docente. Como atrás se referiu,
o desafio só se coloca de forma mais aguda no próximo quadriénio, mas é agora
que temos que atuar, sob pena de termos que substituir um número considerável
de docentes em simultâneo, comprometendo a transição geracional.

Mas,  este  desafio  traz  consigo  uma  grande  oportunidade.  Podemos  contratar
novos  docentes  e  investigadores,  sabendo  que  o  seu  financiamento  fica
garantido a médio prazo por conta das aposentações que sabemos ir  ocorrer.



Não  temos,  pois,  que  temer  contratações  que  tenham  financiamento  no
momento atual, mas que não tenham garantia de financiamento, a mais longo
prazo.

Temos que saber aproveitar esta oportunidade para contratar jovens de elevado
potencial,  num  recrutamento  aberto  e,  se  possível,  internacional.  Jovens  que
venham rejuvenescer a nossa Escola, que tragam sangue novo e ideias novas na
investigação e no ensino, mas com tempo para se integrarem no espírito e nas
áreas prioritárias  da FCT NOVA.  Alguns desses jovens até já estarão connosco,
mas com vínculos  precários  de investigação.  Outros  terão que ser  recrutados
através de uma política ativa de busca de talentos.

Deve ser dada prioridade à definição de um plano plurianual de contratações
para cada departamento (a discutir aprofundadamente no Conselho Científico),
tendo em conta as disponibilidades de recursos da Escola como um todo,  de
forma integrada e solidária e a contratualizar departamento a departamento. As
contratações têm que ser vistas com base no “filme” dos recursos de cada setor
ao longo dos próximos anos e não apenas na “fotografia” das necessidades em
cada momento. Mais, as contratações têm que ser baseadas em regras claras,
transparentes e aceites na Escola de forma alargada. As regras devem ser claras
e transparentes, mas não podem ser cegas e baseadas apenas em números de
uma “folha excel”. Os números são importantes, em grande parte dos casos são
mesmo determinantes,  mas também é importante que a Escola consiga fazer
apostas que se possam revelar  menos “lucrativas”  num dado momento.  Essas
apostas só se poderão fazer se forem conhecidos os seus custos e objetivos e
forem assumidas de forma consensual.

A política de contratações não se deve esgotar nas necessidades dos setores
existentes. Devemos reservar uma parte da disponibilidade de contratação para
fazer contratações estratégicas, em áreas novas ou multidisciplinares, para dar
resposta a novos desafios de investigação, ou abrir novas áreas de formação.  

Mesmo  com  um  planeamento  cuidado,  a  antecipação  de  contratações  tem
custos. Há que encontrar formas de financiamento e, se necessário, há que estar
disponível para reduzir o investimento em outras atividades e fazer face a estes
custos. Assumir que é prioritário, significa isso mesmo.

Relativamente às formas de financiamento, há que potenciar as oportunidades
da  política  de  estímulo  ao  emprego  científico  promovidas  pelo  governo,
encaminhando  parte  desse  estímulo  para  a  contratação  de  docentes.  Há



também que encontrar formas de financiamento repartido entre a direção da
Escola,  os  centros  de  investigação  e  projetos.  A  maior  flexibilidade  de  gestão
propiciada pela Fundação da NOVA, a ligação às instituições associadas à FCT
NOVA  que  podem  angariar  financiamento  por  via  empresarial,  e  eventuais
associações em Laboratórios Colaborativos que têm mecanismos preferenciais
de  emprego  científico,  serão  veículos  privilegiados  para  possibilitar  esse
financiamento multipartido.

Desenvolvimento de carreira
✔ Criar  uma  Comissão  de  Desenvolvimento  de  Carreira,  que  coordene  o

aconselhamento de docentes nas várias fases da sua carreira.
✔ Promover uma chamada regular, em que cada docente se possa propor

para progressão na carreira.

A iniciativa dos “concursos de mérito” veio mostrar que é possível, com métricas
apenas  baseadas  no  mérito  do  trabalho  de  cada  um  e  com  uma  avaliação
independente, valorizar as pessoas e permitir que progridam nas suas carreiras.
Depois  de  desenvolver  esta  iniciativa  por  duas  vezes,  com  resultados  muito
positivos,  há  que  a  consolidar  e  tornar  parte  integrante  do  processo  de
desenvolvimento de carreira dos docentes e investigadores.

Deve ser criada uma Comissão de Desenvolvimento da Carreira, constituída por
docentes mais seniores e Emeritus,  das várias áreas científicas da Escola,  que
tenha  por  missão  coordenar  o  processo  de  aconselhamento  dos  docentes  e
investigadores  no  desenvolvimento  da  sua  carreira.  Este  processo  é
especialmente importante no aconselhamento de jovens de elevado potencial,
no início das suas carreiras.

Mas não é menos importante para docentes em fases intermédias da carreira. A
comissão pode detetar lacunas nos curricula dos docentes que solicitem o seu
parecer, pode aconselhar e promover junto dos respetivos setores que lhes sejam
dadas  condições  para  as  suprir  (por  exemplo,  com  integração  em  atividades
específicas  de  investigação,  ou  oportunidades  de  mais  coordenação  de
atividades pedagógicas).

Esta Comissão terá ainda a função de promover uma chamada regular em que
cada um se poderá propor para progressão na carreira.  Nesta função deverá
socorrer-se  do  parecer  especializado  de  uma  comissão  independente,  que
integre  maioritariamente  docentes  e  investigadores  externos  de  renome
internacional, mas que também responsabilize os membros da Comissão. Cada



uma  dessas  chamadas  deve  culminar  com  uma  proposta  da  Comissão  ao
Conselho Científico, de um conjunto de abertura de concursos de carreira.

O quadro de funcionários técnicos e administrativos
✔ Estabilizar  o  quadro  de  funcionários  técnicos  e  administrativos,  com

situações contratuais condignas, no âmbito da Fundação da NOVA.

O regime fundacional veio agilizar uma série de restrições até hoje existentes na
contratação de funcionários,  em especial  de funcionários não docentes.  A FCT
NOVA tem hoje um quadro insuficiente de funcionários técnicos e administrativos,
e só consegue funcionar à custa de colaboradores com uma situação laboral
muito  precária  (bolseiros,  avenças,  contratos  com  instituições  “satélite”,  etc.).
Temos,  com a Fundação da NOVA,  a  oportunidade de estabilizar  o quadro de
funcionários técnicos e administrativos com situações contratuais condignas. É
uma  oportunidade  que  não  devemos  desperdiçar  e  que  não  configura  um
aumento de custos  significativo.  Devemos ainda  aproveitar  esta oportunidade
para  contratar  funcionários  qualificados  que  prestem,  aos  docentes,
investigadores  e  estudantes,  um  serviço  com  qualidade,  que  os  liberte  de
processos administrativos/burocráticos e que permita que estes se foquem nas
suas missões essenciais de investigar, ensinar e aprender.



Desenvolver o potencial do Campus da Caparica
 Tornar  o  Campus  da  FCT  um  fator  de  escolha  para  estudantes  e

investigadores,  afirmando  as  suas  potencialidades  em  termos  de
qualidade de vida: localização, custo e interculturalidade.

 Consolidar a oferta cultural e aumentar a prática desportiva.
 Estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas da região, com

vista a melhorar as condições de vivência na envolvente do Campus para
a comunidade FCT.

O nosso Campus e a sua localização têm tudo para proporcionar uma vivência
universitária  típica  dos  grandes  campus  universitários  das  melhores
universidades do mundo. Com espaços amplos, com zonas verdes, perto da praia,
suficiente perto da cidade para poder usufruir da sua vida, mas suficientemente
separado dela para ter uma identidade própria. 

O facto de não nos situarmos no centro de Lisboa foi durante muito tempo visto
como um problema para a atração de estudantes e mesmo de docentes. Mas
essa distância do centro da cidade deve ser vista, hoje, como uma vantagem e
não um problema.
Só  essa  distância  do  centro  nos  permite  ter  um  Campus  com  o  espaço  que
temos,  com  uma  identidade  própria,  sem diluirmos  as  nossas instalações  e  a
atenção da nossa população pela cidade.  Essa distância permite ainda que o
custo de vida, em especial da habitação nas imediações do Campus, não atinja
os preços exorbitantes que se praticam no centro de Lisboa.

Devemos afirmar-nos claramente como uma Universidade situada no Concelho
de Almada. Não deixamos por isso de ser a Universidade NOVA de Lisboa - inserida
na Área Metropolitana de Lisboa - mas é em Almada que estamos e devemos
saber afirmar a grande mais valia que isso significa. 

Essa mais valia será tanto maior quanto mais soubermos valorizar e dinamizar o
nosso  Campus,  dar-lhe  mais  vida  -  dar-lhe  uma  vida  de  comunidade
universitária.  O  nosso  Campus  tem  que  ser  um  sítio  onde  apetece  estudar,
investigar,  trabalhar,  estar,  e assim ser um fator de atração de estudantes,  de
docentes e de investigadores.

O Campus e as suas infraestruturas
✔ Criar um grupo de trabalho específico para fazer o diagnóstico e propor o

melhoramento das infraestruturas do Campus.



✔ Fomentar a criação de um grupo de membros da comunidade FCT que
conheçam  bem  os  vários  edifícios  e  que  tenha  especial  vocação  para
apontar problemas e zelar pela manutenção do Campus.

✔ Criar um orçamento participativo para a implementação de melhorias na
qualidade do Campus e manter a comunidade informada dos projetos em
curso.

✔ Procurar financiamentos alternativos para os melhoramentos do Campus.
✔ Reforçar o projeto Campus Verde.
✔ Renovar as concessões espaços de serviços de alimentação com especial

atenção à qualidade do produto final  e  à  necessidade de proporcionar
alternativas para uma alimentação saudável.

Para que o Campus seja um fator de escolha,  temos que o manter cuidado e
moderno. Hoje são notórios problemas de degradação das condições físicas de
alguns  edifícios,  e  de  envelhecimento  dos  equipamentos  e  mobiliário.  A
manutenção dos edifícios e a modernização dos equipamentos deve ser uma
prioridade para o próximo quadriénio.

Sem prejuízo de, dentro das possibilidades, aumentarmos o orçamento dedicado
à manutenção e modernização das infraestruturas do Campus, temos que ser
imaginativos na procura de soluções. 

Não conseguiremos fazer tudo ao mesmo tempo e é importante envolver toda a
comunidade para, de forma conjunta e criativa, estabelecer prioridades para a
melhoria do Campus.

Pretendemos criar um grupo de trabalho específico para, em conjunto com os
Serviços Técnicos da FCT NOVA, fazer um diagnóstico, identificar as situações mais
urgentes e criar um plano de ataque para dar uma resposta eficaz aos problemas
mais prementes do Campus. 

Através de um grupo alargado,  em que participem  estudantes,  funcionários  e
docentes, conhecedores profundos dos vários edifícios do Campus, será possível
ter uma visão mais clara dos problemas a necessitar de resolução imediata em
cada um deles, apontar soluções, e zelar pelos espaços. Deve também ser criado
um orçamento participativo para que todos possam propor projetos de melhorias
no nosso Campus, que serão sujeitos a uma avaliação transparente pelo grupo
de trabalho.



Consideramos,  ainda,  que  o  envolvimento  da  comunidade  será  tanto  maior,
quanto  mais  informada  esta  estiver.  Propomos  a  criação  de  uma  ferramenta
digital  (portal  ou,  preferencialmente,  App  CampusFCT)  onde  todos  possam
reportar  problemas,  saber  quais  os  melhoramentos  em  curso,  qual  o  seu
planeamento e qual o seu estado de execução.

Como  o  orçamento  da  FCT  NOVA  é  limitado,  devemos  ter  a  capacidade  de
angariar  mais  fundos  destinados  ao  melhoramento  do  Campus.  Devemos
procurar  ativamente  financiamento  privado,  em  regime  de  mecenato,  para
melhorias  em espaços nobres do Campus.  Devemos também estar  atentos  a
todas as iniciativas públicas de financiamento parcial de melhorias de edifícios e
equipamentos.  Estas  iniciativas  têm  normalmente  como  contrapartida
preocupações  de  sustentabilidade  ambiental.  Mas  essas  também  devem  ser,
como  há  muito  são,  uma  preocupação  nossa.  Somos  uma  Escola  com
“pergaminhos”  nas  questões  ambientais,  materializadas  no  projeto  Campus
Verde, que existe desde 1998. Esse projeto deve ser reforçado e devemos apontar
para que, a médio prazo, possamos obter a certificação ambiental do Campus.

A Cantina, que é o único edifício dentro da Campus da FCT NOVA que não está
sob  a  responsabilidade  da  Direção  (a  sua  gestão  é  manutenção  é  da
responsabilidade dos Serviços de Ação Social da NOVA), está já, desde o início do
ano  letivo,  a  sofrer  obras  profundas  de  melhoria.  Muito  em  breve,  o  Campus
disporá  de  uma  Cantina  condigna  e  moderna.  Mas  a  oferta  de  serviços  de
alimentação  no  Campus  não  se  confina  à  Cantina.  Temos  no  nosso  Campus
vários  bares  e  restaurantes  concessionados  a  privados,  que  nem  sempre
oferecem serviços de qualidade. Deve ser dada especial atenção à renovação
dessas  concessões,  para  que  consigamos  ter  no  Campus  uma  oferta  de
alimentação  que  promova  os  princípios  da  alimentação  saudável  e  de
sustentabilidade ambiental.

Almada e a envolvente do Campus
✔ Promover, junto da Autarquia de Almada e de outras entidades públicas, o

uso de Fundos de reabilitação para alojamentos de estudantes no centro
de Almada.

✔ Procurar  ativamente  parceiros  privados  que  queiram  investir  na
construção e exploração de alojamentos no Campus.

O Campus é tanto mais um fator de atração quanto a sua envolvente o consiga
ser. A proximidade da praia e de Lisboa são, certamente, importantes fatores de
atração. Mas a dinamização do Campus significa que a comunidade da FCT, em



especial os estudantes, passe mais tempo nas imediações do Campus, dando-
lhe vida.

Quanto  à  origem  dos  estudantes,  sabemos  que,  atualmente,  um  quarto  dos
nossos estudantes é proveniente da zona onde a FCT NOVA está localizada - a
Península de Setúbal.  Dos restantes,  metade vêm Lisboa e dos arredores norte.
Esses, sobretudo no início dos seus estudos, deslocam-se todos os dias de casa
para  a  FCT  NOVA.  Apesar  do  Campus  estar  bem  servido  de  transportes  para
Lisboa, o que faz com que não seja um problema para visitar pontualmente a
cidade,  as  deslocações  diárias  tornam-se  incómodas  e  dispendiosas,  em
especial  para  os  que  vêm  dos  arredores  a  norte.  Uma  oferta  de  alojamento
próxima  do  Campus  e  a  custos  controlados,  poderá  constituir  uma  boa
alternativa para parte destes estudantes.

Os  restantes,  que  representam  mais  de  um  terço  do  total,  são  estudantes
deslocados  que  têm,  obrigatoriamente,  de  encontrar  alojamento  na  zona.  A
residência  Fraústo  da  Silva,  situada  junto  ao  Campus,  tem  uma  oferta  muito
limitada, quer em quantidade (144 quartos com 208 camas), quer em tipologias
(apenas  quartos,  na  sua  maioria  com  casa  de  banho  partilhada)  e  não  é
particularmente barata para os estudantes sem apoio social, nem é atrativa para
os estudantes que procuram alguma independência. Os estudantes acabam por
alugar apartamentos ou quartos nas imediações da Faculdade, que não têm as
melhores condições.

A habitação para estudantes é hoje uma preocupação crescente na população
estudantil e também no próprio Governo, que anunciou que iria alterar o Fundo
Nacional  de  Recuperação  do  Edificado  para  criar  condições  especiais  para  a
recuperação de edifícios que se destinem preferencialmente a habitações para
aluguer a estudantes do ensino superior.

Existe,  na  combinação  de  todas  estas  circunstâncias,  uma  oportunidade  para
termos uma componente residencial associada à FCT NOVA.

Devemos promover o recurso a esse Fundo, associando-nos à Câmara Municipal
de  Almada  e  a  outras  entidades  públicas  com  edifícios  para  recuperação.  A
parceria da FCT NOVA com a Câmara Municipal de Almada com este objetivo
pode ser benéfica para as duas partes: por um lado, quem pretender vir para a
FCT  NOVA  terá  uma  melhor  oferta  de  alojamento,  com  custos  acessíveis  e
próximo do Campus; por outro lado, permitirá dinamizar o centro da cidade de



Almada, com uma população jovem, extravasando a vida e a juventude da FCT
NOVA, para Almada.

Mas a nossa aposta na melhoria da oferta de alojamento não deve ficar por aqui.
Devemos  ambicionar  que,  junto  ao  próprio  Campus,  exista  uma  oferta  de
alojamento com qualidade para estudantes,  recuperando uma ideia que vem
desde a fundação da FCT e que é a criação de um Campus Residencial. Já foram
feitas tentativas de construção de apartamentos para estudantes nos próprios
terrenos da Universidade, recorrendo a privados em modelo de  Project Finance.
Esta  tentativa  ocorreu  num  tempo  de  crise  e  com  condições  difíceis  de
financiamento, em que também havia problemas com o usufruto dos terrenos.
Hoje as condições são diferentes e, com a Fundação da NOVA, podemos dispor
muito mais facilmente dos nossos terrenos, podendo usá-los como contrapartida
para os investidores. Devemos procurar ativamente parceiros privados que vejam
aqui uma oportunidade de investimento e que criem condições para virmos a ter
alojamento para estudantes no nosso Campus.

Cultura, desporto e responsabilidade social
✔ Apoiar a Associação de estudantes na dinamização de iniciativas culturais

e prática do desporto.
✔ Dinamizar uma maior ligação entre a oferta cultural da FCT NOVA e a do

Município de Almada.
✔ Estabelecer  parcerias  estáveis  com  associações  locais  para  uso  de

equipamentos desportivos.
✔ Estudar a viabilidade de uma parceria privada para a construção de um

ginásio.
✔ Apoiar as instituições de responsabilidade social sediadas no Campus, que

são iniciativa de membros da comunidade da FCT.

Um Campus Universitário dinâmico não se faz sem uma vida cultural rica que o
torne um espaço alegre, saudável, de criatividade, de liberdade e de discussão. A
cultura inclui também a cultura científica e, nesse aspeto, já temos hoje uma vida
muito  rica,  com  cerca  de  300  eventos  anuais  de  ciência  e  de  divulgação
científica. Mas não nos limitamos à cultura científica. Temos na Biblioteca uma
oferta  cultural  rica  e,  especialmente,  os  nossos  estudantes  dinamizam  várias
iniciativas culturais através da Associação de Estudantes e dos seus núcleos. Esta
oferta,  em  especial  a  dinamizada  pelos  estudantes,  deve  ser  mantida  e,  se
possível, incrementada. A Associação de Estudante é, e deve continuar a ser, um
parceiro preferencial da FCT NOVA para as iniciativas culturais.



Devemos  também  associar-nos  mais  às  iniciativas  culturais  promovidas  pela
cidade de Almada. Almada tem uma oferta cultural rica que, por vezes, parece ser
praticamente desconhecida da comunidade da FCT. A nossa oferta cultural não
está aberta para o município onde estamos, o que queremos alterar – a nossa
oferta cultural tem que ser aberta ao Município. 

A Associação de Estudantes é o nosso parceiro preferencial para o fomento da
prática desportiva pela comunidade da FCT, o que se traduz nas inúmera equipas
que  treinam  e  representam  a  FCT  NOVA.  Devemos,  pois,  continuar  a  apoiar  a
Associação de Estudantes na promoção da prática do desporto.

Mas a prática desportiva não se limita às equipas de competição. Quer para os
treinos  das  equipas,  quer  para  a  promoção  do  desporto  como  lazer,  são
necessários  espaços  e  equipamentos.  O  nosso  Campus  tem  alguns
equipamentos  desportivos,  mas  que  são  claramente  insuficientes.  Com  as
prioridades que já definimos, devemos reconhecer que sozinhos não dispomos de
verbas para expandir os equipamentos desportivos no Campus. A Associação de
Estudantes estabeleceu algumas parcerias, casuísticas, com associações locais,
tendo  em  vista  o  uso  de  equipamentos  desportivos  para  o  treino  das  suas
equipas.  Deverá  ser  a  FCT  NOVA  a  assumir  o  estabelecimento  de  parcerias
estáveis com associações locais e com a Câmara Municipal de Almada, para uso
de  equipamentos  desportivos  e  que  possa  depois  ceder  à  Associação  de
Estudantes e à comunidade da FCT em geral.

Devemos,  ainda,  estudar  a  viabilidade  de  ter  um  parceiro  privado  que  queria
investir na construção de um ginásio no nosso Campus. Temos diariamente uma
população de mais de 8.500 pessoas,  maioritariamente constituída por jovens,
que  poderão  ter  interesse  em  dispor  dessa  atividade  no  próprio  Campus,
tornando viável o investimento.

Um  Campus  universitário  também  deve  fomentar  a  responsabilidade  social,
fundamental na formação dos jovens. Há várias associações de solidariedade e
responsabilidade social situadas no nosso Campus, que são iniciativa docentes,
investigadores, funcionários, estudantes e até da Associação de Estudantes. Não
compete à Direção a criação destas associações, mas compete certamente à
Direção  apoia-las.  Esse  apoio,  mais  do  que  financeiro,  deve  traduzir-se  na
cedência  de  instalações,  de  meios,  e  de  apoio  logístico  (e.g.  legal).  Não  só
devemos  prestar  esse  apoio,  como  devemos  fomentar  a  criação  e
sustentabilidade dessas associações.



A FCT, a Universidade NOVA e a Fundação
O  que  se  disse  em  praticamente  todo  o  texto  acima  está  focado  na  FCT,
mencionando apenas pontualmente a Universidade NOVA. Pela própria natureza
do cargo,  o Diretor da FCT NOVA deve dedicar a maior parte do seu esforço à
faculdade, ao seu desenvolvimento e à sua gestão. Mas tal não deve, de forma
alguma, ser lido como uma vontade de distanciamento da Universidade NOVA
como um todo. Pelo contrário. Houve nesta candidatura um cuidado explícito em
verificar se as ideias e os caminhos a trilhar estão alinhados com as ideias e os
caminhos da NOVA. A internacionalização do ensino, a orientação do ensino e da
investigação  para  desafios  com  impacto  na  sociedade  e  uma  abordagem
multidisciplinar,  a  preocupação  com  a  transferência  de  conhecimento  e  a
criação de valor,  tudo isso são também linhas fortes da estratégia da recém-
empossada equipa reitoral da Universidade NOVA.

A FCT deve assumir-se como parte integrante da NOVA, trabalhando em conjunto
com a equipa reitoral e com as outras Unidades Orgânicas da NOVA, perseguindo
objetivos  comuns  e  partilhando  recursos.  Deve  assumi-lo  sem  complexos,  e
sempre  ciente  da  sua  posição  de  maior  Unidade Orgânica  da  NOVA,  de uma
Unidade  que  desenvolve  a  sua  missão  em  áreas  científicas  cada  vez  mais
centrais  na  sociedade,  e  uma  Unidade  que  preserva  muito  a  sua  autonomia
científica, pedagógica e de gestão. Este posicionamento, de grande autonomia
das Unidades Orgânicas, mas de trabalho conjunto e solidário no prosseguimento
de uma estratégia comum, é uma marca da Universidade NOVA e está,  de há
muito, consagrada no seu modelo de governação.

Temos vindo a colaborar com outras Unidades Orgânicas da NOVA em projetos
científicos conjuntos e em cursos multidisciplinares.  A FCT tem um papel muito
ativo  na  plataforma  estratégica  NovaSaúde.  Muito  recentemente,  com  as
propostas de Laboratórios Colaborativos, a FCT participou ativamente em várias
propostas  com  outras  Unidades  Orgânicas  da  NOVA  e  mesmo  em  propostas
lideradas pela Reitoria da NOVA no âmbito da iniciativa EcoVal – Ecossistema de
Criação de Valor e Inovação.

As outras Unidades Orgânicas e a Universidade NOVA são, e devem continuar a
ser,  os  nossos  primeiros  e  principais  parceiros.  Este  trabalho  conjunto  com  a
Universidade NOVA deve prosseguir e até ser aumentado. Devemos abraçar com
empenho novas iniciativas alinhadas com a nossa missão, como por exemplo a



plataforma  estratégica  NovaPolis,  ou  a Nova Global  Challenge em associação
com universidade estrangeiras.

Em conjunto com toda a Universidade NOVA temos muito maior massa crítica,
conseguimos responder a muito mais desafios da sociedade, em suma, ser muito
mais  relevantes.  Devemos  tirar  partido  não  só  dessa  massa  critica,  como
também do uso de estruturas e recursos comuns.

A  integração  com  a Escola  Doutoral  da  NOVA  é  um  bom exemplo  do  uso  de
estruturas comuns, que muito veio enriquecer os nossos Programas Doutorais. O
âmbito da Escola Doutoral está a ser alargado, dando origem à NovaForma que,
para  além  de  se  dedicar  à  formação  complementar  de  estudantes  de
doutoramento, passará a dedicar-se também à formação de professores e de
coordenadores de ciclos  de estudo,  ao apoio  a ensino a distância,  ao uso de
ferramentas digitais e multimédia e à implementação de um sistema interno de
monitorização  e  avaliação  da  Qualidade  do  ensino.  Mais  do  que  usar  esta
estrutura  e  recursos  comuns,  devemos  ser  parte  integrante  dela,  tendo  uma
palavra no seu desenvolvimento.

Outro exemplo de grande benefício com a associação a estruturas partilhadas da
NOVA,  é  o  que  respeita  à  Internacionalização.  A  promoção  internacional  da
Universidade  NOVA  e  da  marca  NOVA,  e  as  parcerias  com  Universidades
estrangeiras e redes de Universidades,  faz-se muito melhor ao nível  de toda a
NOVA. Há nas estruturas centrais da NOVA uma grande aposta nesta promoção e
parcerias e não podemos, nem queremos, ficar excluídos. O mesmo se pode dizer
relativamente  promoção  de  “Fund  Raising”,  onde  também  existe  uma  forte
aposta, a partir das estruturas centrais da Universidade. Também aqui devemos
aproveitar a eventual maior experiência de outras Unidades Orgânicas e da atual
equipa reitoral da NOVA.

Quanto aos recursos, existem já vários exemplos de partilha e outros em criação,
que devemos saber aproveitar. Existe e já estamos a usar: um sistema único de
informação  para  gestão  e  monitorização  de  indicadores  de  investigação
científica,  um  sistema  de  deteção  de  plágio,  um  repositório  de  trabalhos
científicos de acesso aberto, assinaturas de acesso a recursos científicos e um
sistema de gestão financeira e de pessoal.  Está, ainda, em criação um sistema
para monitorização da Qualidade de ensino.  Em todos estes casos,  ganhamos
com  a  racionalização  de  recursos  que  vem  do  uso  partilhado  por  toda  a
Universidade NOVA.



É devida uma palavra especial  relativamente ao sistema de gestão financeira.
Este sistema foi introduzido há cerca de um ano, quando da criação da Fundação
da NOVA (de que se falará à frente). A introdução desse sistema coincidiu com a
criação de um novo NIF único para toda a Universidade NOVA, o que obrigou a um
grande esforço de consolidação de contas entre as várias Unidades Orgânicas,
centrado na reitoria. Há que reconhecer que, quer o sistema, quer todo o processo
de  centralização  das  contas  não  tem  estado  a  funcionar  bem.  Devemos
empenhar-nos para que este melhore substancialmente e, sobretudo, para que a
centralização não ponha em causa a autonomia financeira e de processos da
FCT NOVA. 

Um aspeto novo e muito relevante no relacionamento com a Universidade NOVA,
prende-se com o facto de esta ter adquirido, há um ano, o estatuto de Fundação
Pública de Direito Privado.  Com este novo estatuto,  alteraram-se as  regras de
funcionamento da Universidade e alterou-se também a sua forma de gestão. A
obrigatoriedade de rever agora os estatutos da FCT NOVA vem da necessidade
de estes terem que se adaptar às novas regras e forma de gestão no âmbito da
Fundação.

O regime fundacional trouxe consigo uma maior autonomia para a Universidade
como um todo. Além disso, permite uma simplificação substancial nos processos
de compra, angariação de financiamento, uso do património e contratação. Com
ele, eliminam-se uma série de restrições até hoje existentes na contratação de
funcionários, em especial de funcionários não docentes, algo que deve ser usado
pela  FCT  NOVA  para  estabilizar  o  quadro  de  funcionários  técnicos  e
administrativos com situações contratuais condignas, como já se referiu. Permite
ainda novas formas, mais flexíveis, de contratação de docentes e investigadores,
nomeadamente através do Código do Trabalho geral, em vez da atual Lei Geral
de Trabalho em Funções Públicas.

Existem benefícios para FCT NOVA com este novo estatuto. Mas também existem
situações  menos  desejáveis,  que  deveremos  acautelar.  Sendo  certo  que  a
Universidade  como  um  todo  disporá  de  mais  autonomia,  não  é  um  dado
adquirido  que  cada  Unidade  Orgânica  da  NOVA  venha  a  beneficiar  dessa
autonomia. A existência de um NIF único pode fazer com que a faculdade fique
mais dependente da Reitoria para aprovação de despesas, de contratações, etc.
Os novos estatutos da NOVA permitem que a Faculdade mantenha uma grande
autonomia administrativa face à Reitoria e o atual Reitor tem-na defendido. Mas
há que garantir, na prática do dia-a-dia, que essa autonomia é efetiva, que se irá
manter e que, de facto, os processos são simplificados.



Relativamente à contratação  de docentes,  parece  que esta nova forma  pode
agilizar processos e, em especial,  enquadrar melhor situações de docentes em
tempo parcial e que acumulem com outras atividades. Mas não é claro qual será
a influência que essa forma de contratação irá ter sobre a perda de direitos dos
trabalhadores docentes de carreira em tempo integral.  Algumas Universidades
Fundação  já  usaram  esta  forma  de  contratação  e  aparentemente  estão  a
inverter  esta  trajetória.  Não  é  um  assunto  sobre  o  qual  se  devam  fazer
experiências  e,  sem  garantias  claras  sobre  os  direitos  dos  trabalhadores,  que
agora parece não haver, não se deve avançar nesta frente.

É  com toda a comunidade da FCT,  em colaboração com toda a Universidade
NOVA, mas acautelando a nossa autonomia, que queremos  construir um futuro
sustentável para a FCT e garantir o caminho da excelência! 
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